
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am
intrat `n anul m=ntuirii 2011. Ca de
fiecare dat\ [i acest nou `nceput ne
determin\ a face previziuni, pe mul-
tiple planuri, pentru `nc\ o p\rticic\
din timpul pe care Dumnezeu ni l-a
d\ruit ca s\-l r\scump\r\m. 

†  IOACHIM  B|C|UANUL,
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Cre[tinul, `n calitatea sa de m\dular `n parte
al Trupului tainic al lui Hristos, la Anul Nou
(fie cel conven]ional-economic, sau cel biseri-
cesc), `[i asum\ cu responsabilitate `mplinirea
poruncilor Evangheliei `n via]a lui, care nu se
deruleaz\ doar `n plan social, ci [i `n plan litur-
gic, s\rb\torile fiind tot at=tea popasuri duhov-
nice[ti `n care ~l `nt=lnim pe Dumnezeu Cel mi-
nunat `ntru Sfin]ii S\i. 

Darul Domnului – 
timpul m=ntuirii 

Omul nu este doar un exponent social, ci [i
o fiin]\ liturgic\, eclesial\, care respir\ cu nesa]
duhul s\rb\torilor, ca o pregustare a ve[niciei.
Ciclicitatea anual\ a s\rb\torilor nu este o repe-
tare superflu\ [i mereu aceea[i a unor zile calen-
daristice, care s\ arunce sufletul `ntr-o rutin\
ucig\toare, ci o retr\ire, prin Duhul Sf=nt, a
vie]ii M=ntuitorului Hristos, `ntr-un mod din ce
`n ce mai intens [i de fiecare dat\ altfel, apropi-
indu-ne `n acela[i timp de El. Vorbind despre ci-
clicitatea metronomic\ a s\rb\torilor din cadrul
unui an, Sf. Grigorie de Nissa precizeaz\ faptul
c\ fiecare citire a pericopelor evanghelice ne
situeaz\ `n evenimentul istorisit, iar fiecare
s\rb\toare ne transform\ `n martori oculari ai
evenimentelor petrecute `n timpul m=ntuirii, o
dat\ pentru totdeauna. 

Purt=nd `n suflete amintirea salbei de s\r-
b\tori de la `nceputul fiec\rui an, care culmi-
neaz\ cu binecuv=ntarea apei de la Boboteaz\,
suntem `nc\rca]i de speran]\ [i ne propunem
idealuri, care trebuie s\ ne ghideze `n via]\ [i
care ne salveaz\ `n timp. Schultz zicea c\ Idea-
lurile se aseam\n\ stelelor; par at=t de
`ndep\rtate [i inaccesibile; totu[i ele ne lu-

mineaz\ c\l\toria `n noapte [i ne fac s\ privim
permanent `n sus.... Noul an ne avertizeaz\ asu-
pra faptului c\ timpul `[i urmeaz\ cursul firesc,
el av=nd [i o implicare subiectiv\, care ne arat\
c\ fiin]a uman\ poart\ ̀ n sine semnele trecerii lui
implacabile, dar, `n acela[i timp, [i germenii
plini de speran]\ ai unor `mpliniri viitoare. 

Asem\narea cu Dumnezeu,
scopul unic al vie]ii

Spre deosebire de celelalte vie]uitoare,
omul, creat de Dumnezeu cu voin]\, libertate [i
con[tiin]\, este o fiin]\ dinamizant\, `nfl\c\rat\
permanent de un scop, pe parcursul `ntregii sale
existen]e. Suntem fascina]i sau chiar robi]i `n
aceast\ via]\ de at=tea idealuri, mai mult sau
mai pu]in importante. De dou\ mii de ani,
Biserica `ntemeiat\ de Hristos proclam\ neo-
bosit\ c\ exist\ un unic scop important al vie]ii,

c\ruia trebuie s\ i se subsumeze toate celelalte:
asem\narea cu Dumnezeu, manifestat `n lume
la plinirea vremii prin Persoana M=ntuitorului
Hristos Iisus. Pentru a realiza acest scop
esen]ial al vie]ii, Sf=ntul Apostol Pavel ne
`ndeamn\ s\ r\scump\r\m vremea sau timpul,
pentru c\ zile rele sunt. Mai t=rziu, `n acela[i
context, Sf=ntul Grigorie de Nazianz va zice:
„Nu pierde]i vremea `ndumnezeirii“, adic\
folosi]i timpul doar `n perspectiva asem\n\rii cu
Dumnezeu. Dac\ nu reu[im aceasta `n via]\, am
pierdut totul, „am omor=t timpul care a fost un
timp al `ndumnezeirii, nu al pierzaniei“. 

Poetul American Oliver Wendell Holmes zi-
cea c\: „ceea ce conteaz\ `n aceast\ lume nu es-
te at=t unde reu[im s\ ajungem, c=t direc]ia `n
care ne mi[c\m...“. Altfel spus, dac\ nu reali-
z\m `n chipul nostru asem\narea cu Dumnezeu,
am pierdut totul, c\ci mi[carea noastr\ trebuie
s\ fie c\tre acest unic scop. Prin urmare, fiecare
clip\ tr\it\ din timpul efemer trebuie s\ fie
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transfigurat\, nu desfigurat\, s\ fie transformat\
`ntr-un timp al m=ntuirii. 

Apostolul ne `ndeamn\ la a discerne esen]ia-
lul de non-esen]ial, `n aceast\ aventur\ terestr\,
pentru c\ zilele sunt rele, iar via]a este scurt\ pe
p\m=nt. ~n fiecare clip\ trebuie s\ `n]elegem c\
timpul este un fenomen extrem de pre]ios. Unii
socotesc c\ a reflecta asupra timpului care trece
cu repeziciune `nseamn\ a g=ndi la trecutul trist
sau, uneori, la un fapt pe care l-am petrecut, via]a
devenind angoasant\ [i sumbr\, f\r\ speran]\.
Nicidecum! Din contr\, medita]ia asupra trecerii
timpului nu poate fi desp\r]it\ de Hristos, Cel
Care umple [i valorizeaz\ timpul nostru, ori-
ent=ndu-l spre ve[nicie. Dictonul poetului latin
Vergiliu, „fugit irreparabile tempus“, ca expre-
sie a lamenta]iei lipsite de perspectiva devenirii
`ntru Dumnezeu a omului circumscris propriului
univers, este compensat de prezen]a lui
Dumnezeu `n timpul pe care `l sacralizeaz\ [i ale
c\rui unit\]i de m\sur\ sunt tot at=tea trepte, care
ne apropie epectatic de eternitate [i, `n acela[i
timp, ni-L coboar\ pe Hristos Cel ve[nic `n fiin]a
noastr\, model=nd-o dup\ asem\narea Sa.
Trecutul [i viitorul sunt asimilate unui prezent
continuu, nu pentru a ne transforma `n ni[te
fiin]e, care caut\ s\ exploateze hedonistic fiecare
clip\, ci pentru a valoriza fiecare moment al
vie]ii noastre ca pe un eveniment al `nt=lnirii cu
Dumnezeu, Care transcende timpul, dar `n
acela[i timp este prezent `n fiecare secund\ a lui.
~n plan teologic se vorbe[te de capacitatea tim-
pului de a se deschide ve[niciei, d=ndu-ne posi-
bilitatea s\ tr\im ve[nicia prezent\ `ntr-o clip\.
Hristos este axa timpului [i `n acela[i timp
adev\ratul con]inut al s\u, Care deschide timpul
istoric timpului sacru, `mplinindu-l [i r\scump\-

r=ndu-l [i propun=ndu-ne o altfel de succesiune
temporal\ [i anume cea a s\rb\torilor. 

S\ nu irosim timpul
{tim cu to]ii c\, pentru un foarte scurt inter-

val, suntem trec\tori printr-un timp curg\tor, un
soi de efemeride umane. Suntem trimi[i `n lume
ca printr-un miracol, trecem prin via]\ `ntr-un
mod tainic [i plec\m din lumea aceasta miste-
rios. Totul este v=nare de v=nt, cum ar spune
Solomon cel `n]elept [i de aceea nimic din
lumea aceasta nu merit\ aten]ie special\ din par-
tea noastr\, dec=t dac\ este evaluat `n orizontul
unei crea]ii pline de prezen]a Creatorului. 

La plinirea vremii, Hristos ne-a descoperit
c\ aceast\ scurt\ via]\ pe p\m=nt are pentru
fiecare fiin]\ con[tient\ o imens\ importan]\,
pentru c\ este [coala `n care ne preg\tim pentru
eternitate. C=t de `ntristat\ poate fi o fiin]\ care
a risipit timpul cu o cantitate de inutilit\]i [i lu-
cruri derizorii! Apostolul ne atrage aten]ia c\
timpul trecut nu mai poate fi recuperat nici m\-
car o secund\. De aceea ne `ndeamn\, zic=nd:
„Fi]i dar urm\tori lui Dumnezeu ca ni[te fii iu-
bitori [i umbla]i `ntru iubire precum [i Hristos
ne-a iubit pe noi, d=ndu-Se pe Sine pentru noi
prinos [i jertf\ lui Dumnezeu `ntru miros de
bun\ mireasm\“ (Efeseni 5,1-2). Dac\ reu[im `n
via]\ s\ g=ndim la aceasta, atunci vom avea o
alt\ atitudine fa]\ de via]a proprie, fa]\ de da-
toriile ce le avem de `ndeplinit, `n rela]ie cu tot
ceea ce ne `nconjoar\. Vom `ncerca s\ nu risi-
pim f\r\ rost niciun moment al vie]ii, pentru c\
[tim c\ de la o zi la alta vom fi tra[i la r\spunde-
re de faptele noastre. De aceea trebuie s\ avem
grij\ permanent s\ ducem o via]\ dreapt\, lini[-
tit\, lucr=nd potrivit darurilor pe care le-am pri-

mit de la Dumnezeu, responsabil [i eficace,
av=nd `n vedere c\ vom da r\spuns `naintea Lui
de orice fapt\ [i de orice clip\ pe care ni le-a dat
spre a le tr\i. C=t de frumoas\ devine via]a,
atunci c=nd avem mul]umirea datoriei `mplinite! 

S\ transfigur\m timpul 
`n timp al m=ntuirii

S\ ne amintim mereu de clipa judec\]ii uni-
versale, de faptul c\ vom da r\spuns de cele ce
am `mplinit `n via]a aceasta, iar acest imperativ
poate s\ ne `ncurajeze s\ nu c\dem `n acedie, le-
targie sau nelucrare. Sf=ntul Vasile ne `ndeamn\
s\ avem pururea g=ndul la moarte, aceasta fi-
ind cea mai mare filosofie a vie]ii. De aceea
unii cre[tini, dar mai ales c\lug\rii, aveau obi-
ceiul s\ ]in\ `n cas\ sau `n chilia lor un craniu pe
care uneori `nscriau cuvintele: „memento
mori“, ceea ce `nseamn\ „aminte[te-]i c\ vei
muri“, adic\ aminte[te-]i `n orice clip\ c\ trebu-
ie s\ tr\ie[ti plenar via]a pe care ]i-a dat-o
Dumnezeu ca dar. Aminte[te-]i c\ via]a bio-
logic\ este at=t de scurt\, `nc=t e mare p\cat s\
o risipe[ti inutil! Astfel, cre[tinii primelor vea-
curi [i nu numai [tiau s\ convie]uiasc\ cu g=n-
dul mor]ii. Pentru ei moartea era o cale ce le re-
vela `nt=lnirea iminent\ cu Dumnezeu [i de a-
ceea acordau o aten]ie deosebit\ timpului petre-
cut `n trup. Ast\zi, [tiin]a medical\ investe[te
enorm `n descoperirea formulei prelungirii
vie]ii sau `n `nt=rzierea procesului de `mb\tr=-
nire, ceea ce este un lucru l\udabil. ~ns\, dac\
toate aceste eforturi sunt f\cute doar din dorin]a
de a am=na `nt=lnirea cu moartea [i eradicarea
angoaselor sf=r[itului, f\r\ a presupune [i di-
mensiunea moral-cre[tin\ a suferin]ei, atunci
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ele nu sunt altceva dec=t o form\ de adorare a
biologicului lipsit de demnitatea teologic\ a
fiin]ei Ce-ar fi fost dac\ Dumnezeu, omului
con[tient, i-ar fi dat s\ cunoasc\ sf=r[itul vie]ii
biologice? Cred c\ ar fi fost cea mai mare neno-
rocire, `ntruc=t cunosc=nd viitorul, [tiind c\
acesta este departe, ar fi c\zut `n lenevire, nelu-
crare, indiferen]\ sau moarte. A[adar, atunci
c=nd Sf=ntul Apostol Pavel ne `ndeamn\ s\
transfigur\m timpul `n timp al m=ntuirii, el d\
cel mai `nsemnat precept al vie]ii.

~mplinim toate spre
`nfrumuse]area sufletului

Fiecare trebuie s\ fie con[tient de orice clip\ a
vie]ii, cum o consum\ sau cum consider\ a o pe-
trece, pentru a nu fi risipit\ `n van. Altfel spus:
dac\ lucrezi, lucreaz\; dac\ te rogi, roag\-te; dac\
te odihne[ti, odihne[te-te; `ns\ nu face nimic f\r\
ca lucrarea ta s\ aib\ un sens, o direc]ie pozitiv\!
„A omor` timpul“ este o expresie teribil\, mon-
struoas\, ce ne aduce aminte de imaginea lui
Cronos, cel care `[i devora propriii copii-clipele.
Timpul este `ns\[i via]a. Dac\ omor=m timpul,
sau `l petrecem f\r\ rost, inutil, omor=m propria
via]\. ~n societatea utilitarist\ [i `n lumea secular-
izat\ ̀ n care ne desf\[ur\m activitatea, fiecare din-
tre noi, timpul este asociat cu c=[tigul imediat,
`ntr-o ecua]ie pragmatist\ de genul time is money,
de aceea nefructificarea pecuniar\ a timpului este
echivalentul falimentului. Acest slogan a dat
na[tere societ\]ilor excesiv industrializate, ce au
indus o mentalitate materialist-ateist\, alter=nd
demnitatea uman\ [i circumscriind-o biologicu-
lui. C=[tigul cre[tinului trebuie s\ fie `nt=lnirea cu
Dumnezeu, adev\ratul ad=nc al bog\]iei [i
c\utarea ~mp\r\]iei [i Drept\]ii lui Dumnezeu,
apoi toate celelalte specifice traiului se vor ad\-
uga dup\ cuv=ntul Domnului (Matei 6, 33).

Astfel, cuvintele apostolului ne `ndeamn\ a
analiza bine via]a noastr\, faptele noastre, atitu-
dinile noastre. Dac\ trupul nostru va fi risipit `n
elementele din care a fost alc\tuit, sufletul nos-
tru r\m=ne ve[nic. Con[tien]i de acest fapt
esen]ial, trebuie s\ d\m sens vie]ii noastre, care
este un tezaur inestimabil, primit `n dar de la
Dumnezeu. A[adar, orice facem, cum spune
apostolul, fie c\ m=nc\m, fie c\ ne odihnim,
lucr\m sau ne mi[c\m, toate trebuie `mplinite `n
perspectiva `mpodobirii sufletului nostru care
r\m=ne ve[nic. Dac\ ne lipse[te acest scop, nu
ne putem distinge de celelalte creaturi ale lui
Dumnezeu, de lucruri [i fiin]e vii.

Cu luna ianuarie `ncepem un nou an.
Trebuie s\ `n]elegem c\ noul ciclu de s\rb\tori
[i de activit\]i trebuie `ndeplinite `n a[a m\sur\,
ca ele s\ nu fie o recapitulare sau repeti]ie f\r\
sens, ci `ns\[i urcarea spre o nou\ treapt\, spre
cunoa[terea lui Dumnezeu. De obicei, `nceputul
de an este asociat cu ideea de schimbare, de a-
ceea acum se nasc `n noi dorin]e de a ne `mbu-

n\t\]i modul de via]\, de a ne schimba locul de
munc\, locuin]a sau `nf\]i[area. Acest obicei de-
termin\ apari]ia `n mass-media a multor sfaturi
de tip re]etar, care ofer\ gratuit, sau nu, solu]ia
unei vie]i fericite. Credem totu[i c\ r\spunsul la
c\ut\rile noastre se afl\ `n fiecare dintre noi. 

Program duhovnicesc valabil 
de 2000 de ani

Pentru cum s\ petrecem timpul anului pe
care `l `ncepem nu sunt `n m\sur\ s\ v\ prescriu
un plan de ac]iune – ar fi lacunar [i neinspirat –,
de aceea, propun s\ ne raport\m la cuv=ntul
Scripturii. Cred c\ cel mai autentic [i realist
plan, potrivit tuturor categoriilor sociale este cel
propus de Sf=ntul Apostol Pavel. 

De[i cuvintele Apostolului s-au scris cu a-
proape dou\ mii de ani `n urm\, sunt c=t se poa-
te de reale [i indispensabile. Sfaturile din capi-
tolul [ase al Epistolei c\tre Efeseni a Sf=ntului
Apostol Pavel pot constitui programul duhov-
nicesc pentru anul m=nturii 2011, pe care toc-
mai l-am `nceput. ~mplinindu-l, nu vom pierde
timpul, ci-l vom r\scump\ra `n vederea m=n-
tuirii: „Copii, asculta]i pe p\rin]ii vo[tri `n
Domnul c\ aceasta este cu dreptate. «Cinste[te
pe tat\l t\u [i pe mama ta, care este porunca
cea dint=i cu f\g\duin]a: ca s\-]i fie ]ie bine [i
s\ tr\ie[ti ani mul]i pe p\m=nt». {i voi, p\rin]i-
lor, nu `nt\r=ta]i la m=nie pe copiii vo[tri, ci
cre[te]i-i `ntru `nv\]\tura [i certarea Domnului.
Slugilor, asculta]i de st\p=nii vo[tri cei dup\
trup cu fric\ [i cu cutremur `ntru cur\]ia inimii
voastre ca [i de Hristos, nu slujind numai c=nd
sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caut\ s\ plac\ oa-

menilor, ci ca slugile lui Hristos, f\c=nd din su-
flet voia lui Dumnezeu, slujind cu bun\voin]\,
ca [i Domnului [i nu ca oamenilor, [tiind
fiecare, fie rob, fie de sine st\p=n c\ faptele bu-
ne pe care le va face, pe acelea le va lua ca pla-
t\ de la Domnul. Iar voi, st\p=nilor, face]i tot
a[a fa]\ de ei, l\s=nd la o parte amenin]area,
[tiind c\ Domnul lor [i al vostru este `n ceruri
[i c\ la El nu `ncape p\rtinire. ~n sf=r[it, fra]i-
lor, `nt\ri]i-v\ `n Domnul [i `n puterea t\riei
Lui. ~mbr\ca]i-v\ cu toate armele lui Dumnezeu
ca s\ pute]i sta `mpotriva uneltirilor diavolului.
C\ci lupta noastr\ nu este `mpotriva trupului [i
a s=ngelui, ci `mpotriva `ncep\toriilor, `mpotri-
va st\p=niilor, `mpotriva st\p=nitorilor `ntune-
ricului acestui veac, `mpotriva duhurilor r\ut\-
]ii care sunt `n v\zduh. Pentru aceea, lua]i toate
armele lui Dumnezeu ca s\ pute]i sta `mpotriv\
`n ziua cea rea [i toate biruindu-le s\ r\m=ne]i
`n picioare. Sta]i deci tari, av=nd mijlocul
vostru `ncins cu adev\rul [i `mbr\c=ndu-v\ cu
plato[a drept\]ii. {i `nc\l]a]i picioarele voastre
gata fiind pentru Evanghelia p\cii. ~n toate
lua]i pav\za credin]ei cu care ve]i putea s\
stinge]i toate s\ge]ile cele arz\toare ale viclea-
nului. Lua]i [i coiful m=ntuirii [i sabia Duhului
care este Cuv=ntul lui Dumnezeu. Face]i `n
toat\ vremea `n Duhul tot felul de rug\ciuni [i
de cereri [i `ntru aceasta priveghind cu toat\
st\ruin]a [i rug\ciunea pentru to]i sfin]ii. Ru-
ga]i-v\ [i pentru mine ca s\ mi se dea mie cu-
v=nt c=nd voi deschide gura mea s\ fac cunos-
cut\ cu `ndr\zneal\ taina Evangheliei. (...) Pa-
ce, fra]ilor, [i dragoste cu credin]\ de la Dum-
nezeu Tat\l [i de la Domnul Iisus Hristos. Harul
fie cu to]i care iubesc pe Domnul nostru Iisus
Hristos `ntru cur\]ie“ (Efeseni 6, 1-19; 23-24).

Sfaturile din capitolul [ase al Epistolei c\tre Efeseni a Sf=ntului Apostol Pavel
pot constitui programul duhovnicesc pentru anul m=nturii 2011, 
pe care tocmai l-am `nceput. ~mplinindu-l, nu vom pierde timpul, 

ci-l vom r\scump\ra `n vederea m=ntuirii
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La finalul lunii ianuarie, au avut
loc, la Centrul eparhial Roman
[edin]ele de lucru ale Consiliului
eparhial [i Adun\rii eparhiale
ale Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. ~n acest context au fost
prezentate rapoartele de activi-
tate ale principalelor sectoare din
cadrul administra]iei eparhiale.

Sub pre[edin]ia PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, `n sala de [edin]e a Centrului
Eparhial de la Roman, joi, 27 ianuarie, a avut
loc ~ntrunirea Consiliului eparhial al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului, iar s=mb\t\,
29 ianuarie, s-a `ntrunit Adunarea eparhial\ a
Arhiepiscopiei Roamnului [i Bac\ului.

{edin]a Consiliului eparhial a debutat cu un
scurt cuv=nt din partea PS Episcop Ioachim,
care a reliefat rolul acestui organism deliberativ
`n via]a Bisericii. A urmat prezentarea d\rii de
seam\ pe anul 2010, a fiec\rui sector al admin-
istra]iei eparhiale. ~nt=lnirea a continuat cu
prezentarea [i dezbaterea acordului de suport fi-
nanciar pentru Funda]ia „Episcop Melchise-

dec“, `n vederea implement\rii proiectelor de-
puse la Agen]ia de Dezvoltare Regional\
Neam]. A urmat `ntocmirea bugetului anual al
Eparhiei, al institu]iilor [i funda]iilor sale, `n
vederea prezent\rii spre analiz\ [i aprobare
Adun\rii eparhiale ce s-a desf\[urat s=mb\t\, 29
ianuarie, la Centrul eparhial de la Roman.

Consiliul eparhial este, potrivit Statutului
pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, organismul executiv al
Adun\rii eparhiale [i are `n competen]\ prob-
lemele biserice[ti, administrative, culturale, so-
cial-filantropice, economice, patrimoniale [i
funda]ionale pentru `ntreaga eparhie. Consiliul
eparhial se compune din 9 membri, 3 clerici [i
6 mireni, ale[i pe termen de patru ani de
Adunarea eparhial\ dintre membrii ei. {edin]ele
Consiliului eparhial sunt prezidate de ierarhul
locului [i la ele particip\ cu vot consultativ [i
consilierii Centrului eparhial, `n calitate de
membri permanen]i.

Adunarea eparhial\ a
Arhiepiscopiei Romanului 
[i Bac\ului

S=mb\t\, 29 ianuarie 2011, `n sala de
[edin]e a Centrului eparhial de la Roman, sub
pre[edin]ia Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, s-au desf\[urat lucr\rile primei [edin-
]e anuale a Adun\rii eparhiale a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, dup\ alegerea noilor s\i
membri `n anul 2010. {edin]a a fost prefa]at\ de
o slujb\ de „Te Deum“, oficiat\, la orele 9.00, `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Paras-
cheva“, de c\tre un sobor de preo]i, `n prezen]a
PS Episcop Ioachim [i a membrilor Adun\rii
eparhiale. ~nt=lnirea a continuat `n sala de
[edin]e a Centrului eparhial, unde, PS Episcop
Ioachim B\c\uanul a ]inut un cuv=nt de de-
schidere. „Ast\zi este o raportare a activ\]ii
desf\[urate anul trecut [i un angajament pentru
ceea ce trebuie s\ facem `n noul an. Dac\ am
realizat ceea ce ne-am propus, aceasta a fost
posibil din milostivirea lui Dumnezeu“, a afir-
mat, printre altele, Preasfin]itul Episcop Ioa-
chim. Apoi, au urmat lucr\rile pe comisii, dup\
care s-a f\cut prezentarea referatelor de c\tre
raportori, membrii Adun\rii aprob=nd `n una-
nimitate hot\r=rile luate cu acest prilej.

~n `ncheiere, PS Ioachim B\c\uanul a
mul]umit membrilor Adun\rii eparhiale pentru
maniera `n care se implic\ `n via]a Bisericii,
„singura institu]ie care se ocup\ de s\n\tatea
spiritual\ a poporului rom=n“, dup\ cum a apre-
ciat `naltul ierarh. (pr. Ctin GHERASIM)

~ntrunirea anual\ a organismelor 
eparhiale reprezentative
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Dup\ 1990, `n scopul continu\-
rii realiz\rii dorin]elor testa-
mentare ale Episcopului Mel-
chisedec, la Roman, s-a re`n-
fiin]at Funda]ia „Episcop Mel-
chisedec“ . Sub pre[edin]ia
Preasfin]itului Episcop Ioachim
B\c\uanul, Funda]ia s-a
reorganizat [i a demarat o
activitate deosebit\, care a
venit `n completarea activit\-
]ilor Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, at=t prin sectorul
social-filantropic, c=t [i prin
sectorul cultural. Dup\ mai
multe procese cu Prim\ria
Romanului [i D.G.F.P. Neam], `n
urma hot\r=rii definitive a
Cur]ii de apel Bac\u, s-a reu[it
recuperarea par]ial\ a pa-
trimonului Funda]iei, demar=n-
du-se ac]iuni `n scopul ajutor\-
rii persoanelor aflate `n difi-
cultate, conform dorin]elor tes-
tamentare ale Episcopului Mel-
chisedec.

~n anul 2009, la ini]iativa PS Episcop Ioa-
chim, s-au `ntocmit dou\ proiecte, finan]ate
prin Agen]ia de Dezvoltare Regional\ Nord-
Est, Piatra Neam], `n cadrul Programului Ope-
ra]ional Regional, Axa 3.2. Acestea vizeaz\
repararea, reabilitarea [i dotarea celor trei
cl\diri monumente istorice, din proprietatea
Funda]iei, `n care vor func]iona un Centru de zi
pentru copii din familii `n dificultate [i un
Centru social multifunc]ional. S-au semnat con-
tractele `n luna septembrie 2010, iar lucr\rile de
repara]ii, consolid\ri [i dot\ri au `nceput `n data
de 22 noiembrie 2010. Termenul de execu]ie
este de 18 luni, dup\ care se va dezvolta aici o
parte dintre activit\]ile culturale, sociale [i fi-
lantropice ale Arhiepiscopiei noastre.

Cl\dirile vor trebui racordate la utilit\]i (en-
ergie electric\, ap\, canalizare, gaze naturale
pentru alimentarea cazanului din centrala pro-

prie [i a utilajelor de la buc\t\rie), urm=nd ca
solu]iile de bran[are, inclusiv dimensionarea
bran[amentelor, s\ fie realizate conform noilor
func]iuni ale cl\dirilor.

Comunitatea local\ va beneficia `n urma
acestor proiecte [i dat fiind faptul c\, pentru
desf\[urarea `n condi]ii optime a activit\]ilor
vizate, vor ap\rea noi locuri de munc\, im-
plic=nd at=t angaja]i, c=t [i voluntari.

Centru Social Multifunc]ional
„Episcop Melchisedec“

Primul proiect `[i propune `nfiin]area unui
Centru Social Multifunc]ional, `n care se vor
furniza servicii sociale de calitate pentru popu-
la]ia Municipiului Roman, ceea ce va repre-
zenta o form\ de suport activ pentru familiile [i
comunit\]ile aflate `n dificultate, sau chiar `n
situa]ii de risc social. 

Prin proiect se propune reabilitarea, mod-
ernizarea [i echiparea complet\ a cl\dirii care a
fost `n trecut sediul Funda]iei „Episcop Mel-
chisedec“ [i care, prin istoria [i transform\rile
din cei peste 150 de ani de existen]\, constituie
un punct de referin]\ `n istoria municipiului
Roman. Cl\direa era pe punctul de a disparea,
`n ultimul timp fiind neutilizat\.

~n cadrul acestui Centru se va organiza un
cabinet de consiliere, destinat persoanelor a-
flate `n situa]ii de risc social - victime ale abu-

zului [i violen]ei domestice, persoane r\mase
f\r\ ad\post etc. De asemenea, se va urm\ri
asigurarea accesului la servicii medicale [i
stomatologice pentru persoane cu posibilit\]i
materiale reduse - prin cabinetele pentru asis-
ten]\ medical\ general\, stomatologie, propuse
a fi realizate `n cadrul Centrului Social Multi-
func]ional.

Nu `n ultimul r=nd, `n cadrul acestui Centru
va func]iona o cantin\ social\, care s\ ofere o
mas\ cald\ pe zi pentru aproximativ 50 de per-
soane. ~n plus, de Sfintele S\rb\tori de Pa[ti [i
Cr\ciun, beneficiarii cantinei vor primi pachete
cu alimente pentru `ntreaga familie.

Un serviciu social necesar const\, de aseme-
nea, [i `n oferirea de ad\post temporar pentru un
num\r simultan de p=n\ la 20 de persoane aflate
`n situa]ii de risc.

Organizarea unui centru de `nt=lnire [i reso-
cializare pentru v=rstnici - cu o capacitate de
maxim 30 de persoane - este `nc\ una dintre ac-
tivit\]ile propuse `n cadrul Centrului Social
Multifunc]ional. Acest centru `[i propune s\
ofere un spa]iu pentru `nt=lniri, discu]ii, lectur\,
jocuri ([ah, table), acces la internet pentru facil-
itarea comunic\rii cu cei dragi, afla]i, `n multe
cazuri, la mare distan]\. Se estimeaz\ o utilizare
curent\ de minim 15 persoane simultan.

Valoarea total\ a proiectului Centru Social
Multifunc]ional este de 3.599.811,42 lei, din
care:

Servicii sociale la standarde europene pentru roma[cani

Termenul de execu]ie al lucr\rilor la cele dou\ proiecte europene 
dezvoltate de Funda]ia „Episcop Melchisedec“ este de 18 luni
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- valoarea total\ eligibil\: 2.873.916,87 lei;

- valoarea eligibil\ nerambursabil\ din
FEDR: 2.442.829,34 lei;

- valoarea eligibil\ nerambursabil\ din bu-
getul na]ional: 373.609,19 lei;

- co-finan]area eligibil\ a Beneficiarului:
57.878,34 lei;

- valoarea TVA aferent\ cheltuielilor eligi-
bile: 689.740,05 lei;

- valoarea neeligibil\ inclusiv TVA aferent\
acesteia: 36.154,50 lei.

Copiii defavoriza]i, 
`n aten]ia Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

Prin al doilea proiect al Funda]iei „Episcop
Melchisedec“ se propune reabilitarea, modern-
izarea [i echiparea complet\ a dou\ cl\diri care
apar]in Funda]iei [i care vor deservi Centrul de
zi pentru copii din familii `n dificultate din Ro-
man. Centrul de zi va fi destinat s\ asigure spa-
]iile necesare desf\[ur\rii activit\]ii pentru: ser-

vicii de consiliere pentru copii victime ale abu-
zului [i violen]ei domestice, persoane r\mase
f\r\ ad\post etc.; asigurarea accesului la servicii
medicale [i stomatologice pentru copii cu posi-
bilit\]i materiale reduse - prin cabinetele real-
izate `n cadrul Centrului Social Multifunc]ional
„Episcop Melchisedec“. ~n cadrul acestui cen-
tru se va asigura beneficiarilor un spa]iu prop-
ice pentru `nt=lnirea, petrecerea timpului liber [i
dezvoltarea rela]iilor de comunicare. La sf=r[it
de s\pt\m=n\ se vor ini]ia activit\]i de tipul
„{coala de Duminic\“.

De asemenea, prin acest proiect 45 de copii
vor putea primi o mas\ cald\ pe zi, iar de
Sfintele S\rb\tori de Pa[te [i Cr\ciun vor primi
pachete cu alimente de baz\ pentru `ntreaga
familie. Nu mai pu]in important este faptul c\ la
Centru de zi, minim 40 de copii vor primi ad\-
post temporar.

Valoarea total\ a proiectului Centru de zi
pentru copii este de 3.607.475,63 lei, din care:

- valoarea total\ eligibil\: 2.862.911,87 lei;

- valoarea eligibil\ nerambursabil\ din
FEDR: 2.433.475,09 lei;

- valoarea eligibil\ nerambursabil\ din
bugetul na]ional: 372.178,54 lei;

- co-finan]area eligibil\ a Beneficiarului:
57.258,24 lei;

- valoarea TVA aferent\ cheltuielilor eligi-
bile: 687.098,85 lei;

- valoarea neeligibil\ inclusiv TVA aferent\
acesteia: 57.464,91 lei.

Se estimeaz\ c\ aceste servicii sociale vor fi
oferite popula]iei din zona Municipiului Roman
pe o perioad\ `ndelungat\ de timp, datorit\ sco-
pului [i misiunii Funda]iei „Episcop Melchi-
sedec“, asigur=nd servicii sociale la standarde
europene.

Pentru realizarea proiectelor amintite, Fun-
da]ia „Episcop Melchisedec“ a avut, [i are `n
continuare nevoie de sus]inere moral\, finan-
ciar\ [i de resurse umane, ca o recuno[tin]\ fa]\
de ilustrul ierarh al Romanului, Melchisedec
{tef\nescu. (Pr. Ioan GHERASIMESCU, Vi-
car administrativ al Arhiepiscopiei Romanu-
lui [i Bac\ului)

~nv\]\m=nt [i activit\]i 
cu tineretul

{i procesul instructiv-educativ desf\[urat
pe parcursul anului 2010 `n cadrul institu]iilor
de `nv\]\m=nt teologic din cadrul Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului a fost `n aten]ia
administra]iei eparhiale.

Astfel, cu binecuv=ntare PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, Seminarul Teologic
„Sf=ntul Gheorghe“ din Roman a func]ionat

cu 4 ani de studii, cu un num\r total de 119 e-
levi pentru curs de zi [i 25 de elevi pentru cur-
surile cu frecven]\ redus\, `n anul [colar 2009
- 2010. De asemenea, {coala de C=nt\re]i bi-
serice[ti „Episcop Melchisedec {tef\nescu“ a
func]ionat cu un nr. de 21 de elevi `n anul [co-
lar 2009 - 2010.

Dorin]a clerului de a se preg\ti [i perfec-
]iona prin participarea la cursurile organizate
la Facultatea de Teologie „Dumitru St\ni-
loae“, din Ia[i, s-a concretizat prin `nscriere a
pentru ob]inerea definitivatului `n preo]ie de

c\tre 6 preo]i cu studii superioare; 9 preo]i cu
studii superioare au ob]inut gradul al II-lea, iar
al]i 5 preo]i au participat la examenul de titu-
larizare `n `nv\]\m=nt, catedra de Religie.

Pe tot parcursul anului 2010, reprezen-
tan]ii Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
au ]inut leg\tura permanent\ cu Asocia]ia
Studen]ilor Cre[tin-Ortodoc[i din Rom=nia,
filiala „Sf. Mare Mucenic Dimitrie“ Bac\u,
particip=nd la ac]iunile organizate de ace[tia [i
promov=ndu-le at=t `n mass-media laic\, c=t [i
cea religioas\.



RREETTRROOSSPPEECCTTIIVV||

9anul II (X) nr. 12

Anul 2010 se remarc\ din persepectiva reor-
ganiz\rii administrative a teritoriului eparhiei `n
6 protopopiate, `n scopul eficientiz\rii activi-
t\]ii misionar-pastorale. Astfel, cele dou\ proto-
popiate, Bac\u Nord [i Bac\u Sud s-au comasat
`ntr-unul singur, Protopopiatul Bac\u, [i au luat
na[tere dou\ noi protoierii, la Buhu[i [i Sascut.
Totodat\, f\cându-se bilan]ul activit\]ii pro-
topopilor din mandatul 2006-2010, Preasfin]itul
Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a numit `n
protoieriile Moine[ti, Buhu[i [i Sascut proto-
popi noi, care, la mai pu]in de un an de la insta-
larea `n func]ie, s-au impus prin rezultatele ad-
ministrative ale activit\]ii lor `n protoierii. Ast-
fel, activitatea protoieriilor de pe cuprinsul Ar-
hiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a fost coor-
donat\ de: pr. Mare[ Costel, protopop de Moi-
ne[ti, pr. Vasile Cozma, protopop de Buhu[i, pr.
Ioan Negoi]\, protopop de Sascut, care s-au
al\turat celor 3 protopopi reconfirma]i `n func-
]ie, pr. Florin Aurel }uscanu, protopop de Ro-
man, pr. Constantin Tomozei, protopop de Ba-
c\u [i pr. Constantin Alupei, protopop de One[ti.

De asemenea, `n anul 2010 au avut loc ale-
geri pentru formele de conducere a unit\]ilor
administrative - consiliul parohial, comitetul
parohial, consiliul eparhial [i adunarea eparhia-
l\. ~n contextul hot\rârilor sinodale, care inter-
ziceau candidatura celor care au de]inut dou\
mandate de deputat, Adunarea eparhial\ a Arhi-
episcopiei Romanului [i Bac\ului, legislatura
2010-2014, este format\ din 10 preo]i, 9 in-
gineri, 4 economi[ti, 2 medici, 2 notari, 2 juri[ti,
1 profesor, dintre care pr. Ioan Ple[c\u, dl. ec.
Neculai Lupu [i dl. dr. Adrian Cotârle] au fost
mandata]i s\ reprezinte eparhia `n cadrul Adu-

n\rii Na]ionale Biserice[ti. Totodat\, pr. Dorel
Eva a fost desemnat pre[edinte al Consistoriului
eparhial, iar pr. Nicolae Hurjui [i PC Pr. {tefan
Chelaru, membri ai Consistoriului mitropolitan.

Un alt obiectiv administrativ atins `n cursul
lui 2010 a fost implementarea `n parohii [i
m\n\stiri a unui program informatic menit s\ efi-
cientizeze activitatea preotului ̀ n cancelaria paro-
hial\. ~n acee[i perspectiv\ se `nscrie [i ini]iativa

Preasfin]itului Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul
de a demara `n 2010 o ampl\ opera]iune de in-
ventariere a bunurilor parohiale, prin `ntocmirea
unor Registre de inventar foarte am\nun]ite. Au
fost formate `n fiecare protopopiat comisii de in-
ventariere, care au fost ulterior trimise `n fiecare
din parohiile subordonate, pentru a se realiza o
actualizare uniform\ a vechilor inventare din
1965-1970. (pr. Dan Alexandru ANTOCE,
Consilier administrativ-bisericesc)

~nnoiri administrativ-biserice[ti `n anul 2010

Activit\]ile eparhiei, reflectate `n pres\
~n anul 2010, prin Biroul de Pres\ al Arhiepiscopiei Romanului [i

Bac\ului, au fost f\cute publice `n mass-media cele mai importante
evenimente religioase, cultural-misionare [i filantropice, derulate pe
cuprinsul eparhiei. Astfel, `n decursul anului trecut, au fost publicate
peste 350 de articole, [tiri, note [i reportaje privind evenimentele cul-
turale, social-filantropice, sfin]iri etc. derulate pe cuprinsul Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului [i nu numai.

Statistic, sectorul mass-media din cadrul administra]iei eparhiale
contabilizeaz\ la sf=r[itul anului 2010: 158 de comunicate de pres\,
120 de [tiri prezentate pe site-ul Agen]iei de [tiri „Basilica“ al Patriar-
hiei Române, 120 de relat\ri pentru Radio Trinitas, 130 de [tiri furni-
zate Ziarului „Lumina“, 250 de apari]ii `n presa laic\, 30 de relat\ri
privind evenimente din via]a eparhiei Romanului [i Bac\ului la diverse
televiziuni, 160 de [tiri pentru site-ul eparhiei Romanului [i Bac\ului.

~n vederea reflect\rii obiective a activit\]ilor derulate pe cuprinsul
Eparhiei Romanului [i Bac\ului a fost men]inut\ leg\tura permanent\
cu posturile de televziune din Roman, Piatra Neam] (1 TV Neam],
CNS TV, Topall TV, Rom TV) [i Bac\u (1 Tv Bac\u, Euro TV, Tv

Bac\u). De asemenea, cu binecuv=ntarea PS Episcop Ioachim, at=t la
Roman, c=t [i la Bac\u, au fost organizate conferin]e de pres\ pentru a
fi prezentate evenimentele de referin]\.

~n vederea realiz\rii articolelor a fost ]inut\ leg\tura cu preo]ii pro-
topopi, dar [i cu preo]ii parohi, reflect=nd cu promptitudine fiecare
eveniment important pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
(pr. Constantin GHERASIM, Inspector rela]ia cu mass-media)



RREETTRROOSSPPEECCTTIIVV||
PPrriinncciippaallaa  aaccttiivviittaattee  aa  OOffiicciiuulluuii  jjuurriiddiicc,,  `̀nn  ddeeccuurrssuull  aannuulluuii  22001100,,

aa  ffoosstt  cceeaa  ddee  rreepprreezzeennttaarree  aa  iinntteerreesseelloorr  CCeennttrruulluuii  eeppaarrhhiiaall  
[[ii  aallee  ppaarroohhiiiilloorr  ddiinn  ccaaddrruull  AArrhhiieeppiissccooppiieeii  RRoommaannuulluuii  [[ii  BBaacc\\uulluuii

`̀nn  ffaa]]aa  iinnssttaann]]eelloorr  ddee  jjuuddeeccaatt\\  ddee  ttooaattee  ggrraaddeellee..

decembrie 2010Cronica RomanuluiCronica Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

10

Activitatea sectorului juridic al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, desf\[urat\ pe par-
cursul anului 2010, a constat
`n: reprezentarea `n instan]\,
colaborarea cu institu]ii ale
statului [i diferite persoane
juridice, redactarea de docu-
mente [i `ntocmirea de referate
[i r\spunsuri la adresele
repartizate din `ncredin]area
PS Episcop Ioachim B\c\uanul.
La acestea s-a ad\ugat colabo-
rarea cu nou-`nfiin]atul Sector
silvic al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, `n vederea
recuperar\rii [i administr\rii
optime a fondului forestier ce
revine eparhiei.

Principala activitate a Oficiului juridic, `n de-
cursul anului 2010, a fost cea de reprezentare a
intereselor Centrului eparhial [i ale parohiilor din
cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului `n
fa]a instan]elor de judecat\ de toate gradele. A-
ceasta presupune [i redactarea de `ntâmpin\ri,
motive de apel, motive de recurs, concluzii scri-
se, precum [i formularea de ac]iuni `n justi]ie.

Reprezentarea `n fa]a
instan]elor de judecat\

Astfel, la Tribunalul Ia[i, sec]ia comercial\
[i contencios administrativ, consilierul juridic a
reprezentat Parohia „Sf. Gheorghe“ Hârja,
Protopopiatul One[ti, `n mai multe dosare con-
tra SC Hidro Prems Grup SRL, care solicita
plata m\rfurilor [i serviciilor achizi]ionate `n
valoare de 717.506,44 lei. Prin sentin]a sa, in-
stan]a respinge cererea creditoarei, hot\rârea a-
vând caracter irevocabil.

~n cadrul Tribunalului Neam], sec]ia comer-
cial\ [i contencios administrativ, au fost ap\rate
drepturile Parohiei „Precista Mare“ Roman,
Protopopiatul Roman. Prin sentin]a pronun]at\
`n [edin]a public\ din 14 octombrie 2010, in-
stan]a respinge excep]iile invocate de pârâtele

SC Turoag SA [i Funda]ia „Hanul Ancu]ei“,
constat\ nulitatea Contractului de concesionare
nr. 12/01.03.2007, dar respinge ac]iunea paro-
hiei prin care s-a solicitat constatarea nulit\]ii [i
asupra Contractului de asociere `n participa]iune
nr. 44/16.05.2008. Fa]\ de sentin]a adoptat\, con-
silierul juridic, `n consultare cu PC Pr. paroh
Antoce Dan Alexandru, a f\cut apel, `n prezent
dosarul ajung=nd la Curtea de Apel Bac\u, sec]ia
comercial\, contencios administrativ [i fiscal.

La Curtea de Apel Bac\u, sec]ia civil\, mi-
nori [i familie, conflicte de munc\ [i asigur\ri
sociale, au fost reprezentate interesele Parohiei
Bijghir [i ale Protopopiatului Bac\u, `n Dosarul
nr. 4486/110/2008, `n contradictoriu cu Popa
Virgil. Prin sentin]a civil\ nr. 228 din 01 martie
2010 s-au respins ca nefondate cererile formu-
late de reclamant, decizia fiind irevocabil\.

~n fa]a instan]ei civile de la Judec\toria Ro-
man a fost reprezentat\ Asocia]ia p\rin]ilor fo[tilor
[i actualilor elevi ai Seminarului Teologic Orto-
dox „Sf. Gheorghe“ Roman, privind modificarea
actului constitutiv [i a statutului acestei asocia]ii.

Pe rolul Judec\torie Bac\u, se judec\ Dosa-
rul nr. 13264/180/2009, `n care reclamantul
Mardare Ciprian {tefan contest\ procesul ver-
bal `ncheiat de agentul Vintil\ Viorel la data de
07.08.2009. Cum `n acest accident a fost impli-
cat\ o ma[in\ proprietate a Centrului eparhial
Roman, consilierul juridic a formulat o cerere
de interven]ie `n nume propriu. ~n prezent, dup\
administrarea probelor, se judec\ fondul cauzei.

Atunci când parohiile nu au solicitat
reprezentare juridic\ `n fa]a instan]elor de jude-
cat\, ci doar asisten]\ [i consultare juridic\, ofi-
ciul juridic a formulat opinii juridice cu privire
la situa]ia prezentat\. Spre exemplu, parohia
„Sf. Nicolae“ Mândri[ca, Protoieria Sascut, a
solicitat Oficiului juridic reprezentare `n Dosa-
rul nr. 3673/180/2007, aflat la Judec\toria Ba-
c\u. Pentru c\ probatoriu fusese propus [i admi-
nistrat de c\tre avocatul angajat, consilierul ju-
ridic a redactat concluziile finale `n acest pro-
ces. De asemenea, la Judec\toria Podu Turcu-
lui, Parohia „Sf. Nicolae“ Blaga s-a judecat cu
firma SC Best Construct SRL, situa]ie `n care
Consilierul juridic al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului a monitorizat [i `ndrumat pe preotul

Activitatea departamentului juridic [i
colaborarea cu Sectorul silvic `n cadrul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

Sectorul juridic al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-a ocupat de `ntocmirea
documenta]iei pentru M\n\stirea „Adormirea Maicii Domnului“ R\chitoasa, `n
vederea prelu\rii din domeniul public a 5 imobile, cu terenul aferent acestora
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paroh cu privire la modul de administrare a pro-
batoriului.

Colaborarea 
cu institu]iile statului

~n conformitate cu prevederile Legii nr.
239/2007, privind reglementarea regimului ju-
ridic al unor bunuri imobile aflate `n folosin]a
unit\]ii de cult, prin Oficiul juridic, au fost
`naintate c\tre Secretariatul de stat pentru culte
dou\ dosare, `n vederea prelu\rii f\r\ plat\ `n
proprietatea unit\]ilor de cult a unor imobile
aflate `n proprietatea statului.

Astfel, pentru M\n\stirea „Adormirea Maicii
Domnului“ R\chitoasa s-a `ntocmit documen-
ta]ia privind preluarea a 5 imobile cu terenul
aferent acestora, `n suprafa]\ de 7500 mp, având
o valoare de inventar total\ de 70.099 lei. ~n baza
Hot\rârii Guvernului României nr. 1215/2010,
aceste bunuri au fost transmise din domeniul
public al statului `n patrimoniul m\n\stirii.

Parohiei „Schimbarea la Fa]\“ Buhu[i, i-a
fost `ntocmit dosarul privind preluarea unui
imobil compus din 124 cl\diri [i terenul aferent
acestora, situat `n Sat Ite[ti, Com. Bere[ti-Bis-
tir]a, Jud. Bac\u. ~n prezent se a[teapt\ promul-
garea hot\rârii de guvern.

De[i anul 2010 este caracterizat ca un an de
criz\, Centrul eparhial Roman a g\sit `n Con-
siliile jude]ene, prefecturile [i prim\riile din ju-
de]ele Bac\u [i Neam], parteneri de `ncredere.

Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului are `n
proprietate, fie direct\, fie prin intermediul pa-
rohiilor, un num\r important de imobile [i bu-
nuri mobile care formeaz\ patrimoniul na]ional.

Pentru conservarea, restaurarea [i reabilitarea
acestora, Centrul eparhial Roman, prin Oficiul ju-
ridic, a `ntre]inut un dialog permanent cu Direc]ia
pentru cultur\, culte [i patrimoniu cultural na]io-
nal atât din Jude]ului Neam], coordonat de Dom-
nul Director Adrian Alui Gheorghe, cât [i din Ju-
de]ul Bac\u, Domnul Director Petru Cimpoe[u.

Având ca punct de plecare protocolul pe
care Patriarhia Rom=n\ l-a semnat cu Minis-
terul Cultelor [i Culturii, `n anul 2011, `ntre a-
ceste direc]ii jude]ene [i Centrul eparhial Ro-
man se va `ntocmi [i semna un act de colaborare
`n vederea unei mai bune cooper\ri pentru pro-
tejarea, reabilitarea, exploatarea bisericilor [i
cl\dirilor monument istoric.

Un an de la `nfiin]area
Sectorului silvic al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

Anul 2010 a `nsemnat, `n cadrul adminis-
tra]iei eparhiale din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, anul de debut al unui nou sector, sec-

torul silvic. ~nfiin]area acestuia a fost determi-
nat\ de ra]iuni de ordin practic. La ora actual\,
m\n\stirile [i parohiile din cadrul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului au `n posesie aproxima-
tiv 800 ha teren forestier. Administrarea acestui
fond forestier se face cu ajutorul unit\]ilor de
specialitate (ocoalele silvice).

Activitatea acestuia a constat `n primul rând
`n organizarea unei baze de date de specialitate,
solicitând ocoalelor silvice transmiterea in-
forma]iilor tehnice despre p\durea pe care o
avem `n proprietate. Acesta a constituit punctul
de plecare pentru activit\]ile ce au urmat:
~ntocmirea [i `naintarea documenta]iei cadas-
trale [i a `ntregului dosar necesar pentru ob]i-
nerea titlului de proprietate pentru suprafa]a de
30 ha teren forestier, emis pe numele Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului; `ntocmirea [i
depunerea documenta]iei pentru ob]inerea titlu-
lui de proprietate pentru diverse suprafe]e de
teren forestier, apar]in=nd diverselor parohii de
pe cuprinsul eparhiei; ob]inerea dreptului de a
executa, `n intervalul 2011-2020, lucr\rile sil-
vo-tehnice prin care p\durea este condus\ spre
scopul fixat prin amenajament, prin extragerea
de material lemnos, profitul ob]inut putând fi
gestionat corespunz\tor nevoilor [i priorit\]ilor
existente; activit\]i specifice sectorului silvic,
dintre care amintim: participarea la lucr\rile de
inventariere a arboretelor din cuprinsul celor
300 ha p\dure; participarea la recep]ia lucr\rilor
de amenajare a p\durii; participarea la efectu-
area inspec]iilor de fond, la care a fost apreciat\
starea bun\ a p\durii, atât fitosanitar, cât [i `n
ceea ce prive[te calitatea arboretelor; inspec]ii
periodice `n p\dure atât pentru observarea mod-
ului `n care se face paza acesteia de c\tre or-
ganele silvice, cât [i pentru o mai bun\ cunoa[-
tere a terenului [i a accesibilit\]ii acestuia.

Fondul forestier, `n aten]ia
administra]iei eparhiale

~n anul 2011, `ntre obiectivele Sectorului
silvic al Ahiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
se afl\: punerea `n practic\ a prevederilor
amenajamentului silvic, prin executarea
lucr\rilor silvo-tehnice prev\zute; amenajarea
drumului forestier ce str\bate p\durea,
condi]ie absolut necesar\ pentru ca procesul
de exploatare s\ se poat\ desf\[ura `n mod
normal [i eficient; demararea ac]iunilor pen-
tru ca acest drum s\ poat\ fi utilizat exclusiv,
fie prin dobândirea calit\]ii de administrator
al s\u, fie pe cea de proprietar, prin cum-
p\rarea acestuia; finalizarea ac]iunilor privind
achizi]ionarea cantonului Prisaca 2 [i amena-
jarea corespunz\toare a acestuia; continuarea
demersurilor pentru intrarea `n posesie asupra
celor 49 ha p\dure de pe raza com. Horia [i
g\sirea unei solu]ii convenabile [i pentru
restituirea restului de 40 ha teren, cu care tre-
buie s\ ne pun\ `n posesie Consiliul local al
com. Horia; finalizarea ac]iunii de preluare
spre administrare a celor 104,027 ha p\dure
apar]inând parohiei Pânce[ti [i `ntocmirea
proiectului de amenajare pentru acest fond
forestier; ob]inerea titlului de proprietate pen-
tru cele 23ha teren cu vegeta]ie forestier\
apar]inând parohiei St\ni]a; `nceperea unei
ac]iuni de centralizare a datelor privind
suprafe]ele cu vegeta]ie forestier\ de]inute de
diferite unit\]i de cult din cadrul Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, pentru o gos-
pod\rire corespunz\toare a lor; ini]ierea unor
ac]iuni `n vederea m\ririi suprafe]ei fondului
forestier. (jurist Aurelian Constantin ALEXA,
Consilier juridic [i protos. Serafim HUZDUP,
Inspector silvic)
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~n anul 2010, via]a econo-
mic\ a eparhiei Romanului [i
Bac\ului s-a desf\[urat `n
spiritul dispozi]iilor legale,
reu[indu-se ca bunurile s\
fie gestionate potrivit actelor
normative, iar `n sectorul de
`mbun\t\]ire s\ avem o
evolu]ie, prin faptul c\ uni-
t\]ile noastre din subordine
au achizi]ionat bunurile
necesare exercit\rii cultului,
iar o parte dintre cele
existente au fost reparate [i
sunt bine `ntre]inute. ~n anul
2010, cu prilejul verific\rilor
gestionare efectuate `n pa-
rohii nu s-au constatat lip-
suri care s\ fie imputate.

~n domeniul repara]iilor [i construc]iilor,
parohiile, respectând prevederile Regulamentu-
lui de administrare a averilor biserice[ti, s-au
str\duit s\ `mbun\t\]easc\ situa]ia imobilelor
parohiale, prin efectuarea a numeroase repara]ii
capitale [i de `ntre]inere. Astfel, `n prezent, se
afl\ `n derulare lucr\ri de construc]ie [i repara]ii
la 106 de obiective, dup\ cum urmeaz\: 44 de
noi biserici, 15 [antiere `n vederea extinderii
[i/sau renov\rii de biserici, 24 lucr\ri de pictur\
sau de refacere a picturii, 13 [antiere pentru
construc]ii de noi case parohiale, 10 [antiere
pentru ridicarea de noi case de pr\znuire (so-
ciale). Acestea se realizeaz\ `n mare parte din
fondurile proprii, veniturile parohiilor prove-
nind din c=teva surse mai importante [i anume:
contribu]ia credincio[ilor pentru sus]inerea cul-
tului, vânzarea lumân\rilor, diverse servicii re-
ligioase [i contribu]ii `n l\ca[ul de cult.

30 aprilie a.c., termen limit\
pentru conpletarea 
Registrului inventar

La parohii, `n cursul anului trecut, cea mai
important\ problem\ de rezolvat a fost cea a
salariz\rii din fonduri proprii a personalului
clerical [i de serviciu. Atât pentru preo]i, dar

mai ales pentru cânt\re]i, s-au f\cut nenu-
m\rate interven]ii la Consiliile Jude]ene, `n
vederea ob]inerii contribu]iilor de la bugetul
de stat, dar f\r\ rezultatele a[teptate, mul]i
dintre cânt\re]i func]ionând, `n continuare, f\-
r\ a fi salariza]i.

~n luna august a anului 2010, prin Sectorul
patrimoniu [i construc]ii biserice[ti, a fost de-
marat\ ac]iunea de reinventariere a tuturor
bunurilor mobile [i imobile. Pentru aceasta a
fost conceput, tip\rit [i distribuit c\tre toate
parohiile un nou registru inventar. ~n momentul
de fa]\, 85% din totalul parohiilor au fost in-
ventariate [i s-a propus c\ pân\ la data de 30
Aprilie 2011 s\ se definitiveze acest proces de
identificare a bunurilor existente. 

De asemenea, la solicitarea preo]ilor, prin
intermediul Sectorului patrimoniu [i construc]ii
biserice[ti, s-au transmis c\tre Secretariatul de
Stat Pentru Culte, `n anul 2010, 127 de dosare
cu cereri de finan]are, din care au primit
r\spuns pozitiv 37, `nsum=nd `n total 1.521.000
lei. Tot prin Sectorul patrimoniu [i construc]ii
biserice[ti au fost primite, verificate [i `naintate
spre aprobare 28 de cereri, `n vederea demar\rii
de viitoare lucr\ri de construc]ie. Pentru o mai
bun\ gestionare a acestor [antiere, `n decursul
anului 2010 au fost efectuate 26 inspec]ii, care

au confirmat responsabilitatea preo]ilor [i cre-
dincio[ilor implica]i `n aceste proiecte.

Proiecte pentru 2011
~n ceea ce prive[te Centrul eparhial, se re-

marc\ finalizarea renov\rii, dot\rii [i punerea `n
func]iune a Fabricii de lumân\ri „Sf. Fotini“,
dar [i `nlocuirea zidului `mprejmuitor al Cen-
trului eparhial din latura Est. Aceste investi]ii 
s-au realizat `n principal cu fonduri ale
Centrului eparhial, dar s-au solicitat [i ob]inut
fonduri [i de la Secretariatul de Stat pentru
Culte Bucure[ti, `n valoare de 50.000 lei.

De asemenea, remarc\m faptul c\ legisla]ia
s-a `mbun\t\]it, astfel `nc=t Consiliile Jude]ene
sau Locale, `n urma solict\rilor f\cute, au alo-
cat, `n baza documenta]iilor depuse, anumite
sume din bugetele lor, pentru construc]ia de bi-
serici, activit\]i religioase, social-filantropice
sau culturale. De asemenea, un alt element le-
gislativ pozitiv este reprezentat de posibilitatea
trecerii `n proprietatea bisericilor a terenurilor
primite de la Comisiile Locale, `n folosin]\ sau
concesiune, pentru construirea de biserici sau
anexe ale acestora.

Pentru anul 2011 au fost propuse urm\toa-
rele obiective [i direc]ii de ac]iune: intensifica-
rea activit\]ilor `n vederea recuper\rii bunurilor
mobile [i imobile care au apar]inut bisericii, in-
clusiv prin ac]iuni juridice; `ntocmirea docu-
menta]iilor pentru trecerea `n proprietatea
unit\]ilor de cult a tuturor terenurilor date de
Consiliile Locale `n folosin]\ sau concesiune,
pentru construirea de l\ca[uri de cult [i anexe,
conform prevederii Legii 239/2007; ob]inerea
actelor de proprietate pentru toate bisericile,
cimitirele [i imobilele care apar]in unit\]ilor de
cult; repararea, modernizarea [i extinderea unor
spa]ii existente, precum [i construirea altor a
noi, necesare diversific\rii activit\]ilor Biseri-
cii, cum ar fi: construirea unui magazin biseri-
cesc, `n localitatea One[ti; realizarea [i imple-
mentarea unui proiect pentru iluminarea cur]ii
interioare a Centrului eparhial; modernizarea
parc\rii de la intrarea `n complexul Centrului
eparhial; sus]inerea `nfiin]\rii unui c\min de
b\trâni la Bac\u. De asemenea, anul acesta se
vor urm\ri identificarea unor noi surse de fi-
nan]are pentru activit\]ile Bisericii, inclusiv
prin cooperarea cu firme specializate, `n ved-
erea acces\rii fondurilor structurale europene,
c=t [i demararea programului de reabilitare a
ansamblului de cl\diri al Centrului eparhial.
(pr. Drago[-Alexandru MUNTEANU, In-
spector patrimoniu [i construc]ii)

Investi]iile `n parohii, realizate, 
`n mare parte, din fondurile proprii
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Activitatea Sectorului misiu-
ne [i filantropie desf\[urat\
`n anul 2010, cu binecuvân-
tarea [i sus]inerea Preasfin-
]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului,
a adus un plus de imagine
eparhiei, demonstrând c\
Biserica este un partener de
dialog pe pia]a ofertan]ilor
de servicii sociale. 

~n anul 2010, personalul angajat `n sistemul
de asisten]\ social\ al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului a fost format dintr-un con-
silier, 2 inspectori asisten]\ social\, 2 asisten]i
sociali `n cadrul protopopiatelor [i 1 `n rândul
parohiilor; 7 persoane cu studii superioare an-
gajate `n sistemul social-filantropic al eparhiei,
alte categorii de personal (kinetoterapeut, asis-
tent social principal, lucr\tori sociali, `ngrijitor,
etc) - 10, c\rora li s-au ad\ugat 350 de voluntari
`n activitatea social\ a parohiei [i 20 de preo]i
misionari.

Peste 30.000 de persoane
sprijinite de Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului

Prin intermediul Sectorului de misiune [i fi-
lantropie al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului, `n anul 2010, s-au desf\[urat 517 de an-
chete sociale, din care: 27 de anchete/dosare
beneficiari f\cute de asisten]ii sociali de la Cen-
trul Eparhial; 112 anchete/dosare beneficiari f\-
cute de asisten]ii sociali de la parohii [i protoie-
rii; 268 anchete/dosare beneficiari f\cute `n co-
laborare cu asisten]ii sociali de la prim\rii; 110
anchete/dosare beneficiari f\cute `n colaborare
cu asisten]ii sociali de la asocia]ii [i funda]ii; 

~n anul 2010, au beneficiat de sprijin 11.659
de copii, 10.021 persoane vârstnice, 7.274 de
familii, 2.092 persoane cu dizabilit\]i/cu SIDA/
delincven]i/dependen]i, `nsum=nd 31.046 de
beneficiari.

Fondurile pentru Bugetul activit\]ilor de a-
sisten]\ social\ provin din Fondul Filantropia -
116.733 lei, Fonduri proprii parohii - 120.242
lei, Fonduri proprii asocia]ii [i funda]ii - 243.908

lei, Fonduri proprii m\n\stiri - 100.000 lei,
Fonduri externe - 21.400 lei, Cutia milei -
84.202 lei, alte surse (2%, sponsoriz\ri, dona]ii)
- 315.204 lei, colecte efectuate `n parohii -
153.551. Astfel, bugetul activit\]ilor de asisten-
]\ social\ a ajuns la 1.155.240 RON.

Sumele provenite din Fondul Filantropia au
fost repartizate pentru ajutoare financiare acor-
date persoanelor asistate social - 94.089 lei,

cheltuieli legate de activitatea organizatoric\ [i
salarii personal - 22.644 lei. Sumelor provenite
din alte surse decât Fondul Filantropia au fost
orientate spre ajutoare financiare acordate per-
soanelor asistate social - 564.260 lei, cheltuieli
legate de activitatea organizatoric\ [i salarii
personal - 84.135 lei, pentru `ntre]inerea [i ad-
ministrarea institu]iilor de ocrotire ale Bisericii
- 24.562 lei, pentru sus]inerea propriilor pro-

Biserica - partener de dialog 
pe pia]a ofertan]ilor de servicii sociale

Inaugurarea Centrului de Zi „Sf. Cuv. Parascheva“ 
de la {coala cu clasele I-IV din Pr\je[ti

Sinstra]ii afecta]i de inunda]iile din vara trecut\ au fost `n aten]ia
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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grame social-filantropice ale protoieriei/epar-
hiei - 355.611 lei.

Dou\ noi unit\]i de asisten]\
social\ `n 2010

Anul care a trecut, Sectorul misiune [i filan-
tropie a derulat urm\toarele proiecte sociale: ta-
bere cre[tine de var\ (copii [i tineri) - 197 de be-
neficiari; ajutorare copii, persoane vârstnice,

familii aflate `n dificultate, persoane cu dizabi-
lit\]i/dependen]i/HIV - 31.046 beneficiari; pro-
grame sociale pentru de]inu]i - 495 beneficiari;
servicii de recuperare neuro-motorie - 43 bene-
ficiari/zi; servicii oferite de centre de zi pentru
copii - 86 beneficiari/zi; cantin\ social\ - 4.094
beneficiari; consulta]ii oftalmologice [i ochelari
gratuit - cca 2.115; hran\ la domicliu - 2.031;
consiliere [i servicii religioase pentru per-
soanele asistate `n centre reziden]iale - 5.798;

un num\r de 71 preo]i au participat la cursuri de
preg\tire [i perfec]ionare; Masa Bucuriei,
proiect care a continuat [i `n anul 2010, con-
stând `n ajutoare alimentare pentru 100 de per-
soane/bis\pt\mânal, desf\[urat `n parteneriat cu
Patriarhia Român\ [i Selgros Cash&Carry
Bac\u [i ACCA Ovidenia 2005 Bac\u; „Tineri
`n slujba aproapelui“, proiect ajutorare a 200
persoane vârstnice, `n parteneriat cu {coli,
licee, colegii [i diverse institu]ii din cuprinsul
eparhiei; buget - 20.000 RON; „Pâine pentru
mâine“, ini]iat de Funda]ia „Episcop Melchise-
dec“- Filiala Bac\u, program cu derulare conti-
nu\ pentru ajutorarea persoanelor defavorizate,
care primesc mas\ cald\ sau pachete alimen-
tare; `n perioada 01.10 - 31.12.2010 un num\r
de 597 au primit pachete alimentare sau mas\
cald\; buget 7.164 (dona]ii [i sponsoriz\ri); `n-
treprindere social\ (parc de joac\ pentru copii -
tobogan gonflabil), pentru sus]inerea activi-
t\]ilor sociale ale Funda]iei „Episcop Melchi-
sedec“- Filiala Bac\u; buget - 34.000 RON.

Prin Sectorul misiune [i filantropie s-au
`nfiin]at `n anul 2010: Centrul de zi „{coal\ du-
p\ [coal\“, „Sf. Cuv. Parascheva“ Moine[ti, pen-
tru copii din familii `n dificultate, Centrul de zi
„{coal\ dup\ [coal\“, „Sf. Cuv. Parascheva“
M\gire[ti, pentru copii din familii `n dificultate.

~nnoire [i continuitate `n
domeniul asisten]ei sociale

Proiectele pentru anul 2011 vizeaz\: contin-
uarea programelor existente [i asigurarea
func]ion\rii Centrelor `nfiin]ate, finalizarea
acredit\rii serviciilor sociale conform legii;
`nfiin]area unor Centre de igienizare [i igien\
pentru persoanele f\r\ ad\post, de recuperare a
persoanelor dependente, `nfiin]area [i acred-
itarea serviciilor de `ngrijire la domiciliu a per-
soanelor v=rstnice sau cu dizabilit\]i; `nfiin]area
unor Centre de zi pentru copii `n parohiile din
mediul rural; alc\tuirea de programe accesare
granturi; `nfiin]are charity shop, `nfiin]are atel-
ier protejat, organizarea  de cursuri de formare
pentru preo]i. De asemenea, vom continua
proiecte deja `ncepute, cum ar fi: tabere cre[tine
de var\, dezvoltarea `ntreprinderii sociale - to-
bogan gonflabil - [i `n alte loca]ii din eparhie;
oferirea unor burse sociale printr-un program
adresat elevilor din mediul rural, care, din
cauza situa]iei sociale [i materiale precare, nu
pot continua studiile; acreditarea birourilor de
asisten]\ social\ [i a serviciilor sociale existente
la nivelul parohiilor [i angajare de asisten]i so-
ciali `n protopiatele unde este necesar, `mbun\-
t\]irea colabor\rii `n domeniul social cu preo]ii
din eparhie; dezvoltarea de programe sociale cu
implicarea preo]ilor misionari din spitale, azile,
penitenciare, unit\]i militare; crearea unui cen-
tru de voluntariat pentru tineri [.a. (pr. Eugen
CIUCHE, Consilier misiune [i filantropie)

Lucr\ri `n derulare la
m\n\stirile [i schiturile 
din Arhiepiscopia 
Romanului [i Bac\ului

Pe teritoriul jurisdic]ional-canonic al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
func]ioneaz\ 30 de a[ez\minte c\lug\re[ti.
Distribu]ia lor geografic\ este aproape uni-
form\, cuprinzând `ntreg spa]iul canonic a-
rondat Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\-
ului. Dintre acestea, 16 sunt populate cu c\lu-
g\ri, `ntre care 9 m\n\stiri [i 7 schituri, pen-
tru ca maicile s\ ocupe 14 din totalul sih\stri-
ilor, 12 fiind m\n\stiri [i numai 2 schituri.

Num\rul total al vie]uitorilor din m\n\sti-
rile eparhiei este de aproximativ 400 c\lug\ri
[i c\lug\ri]e, respectiv 107 c\lug\ri [i 291
c\lug\ri]e. Repartizarea acestora `n schituri [i
m\n\stiri este urm\toarea: 80 de c\lug\ri [i
fra]i `n m\n\stiri [i doar 27 `n schituri; 269 de
maici [i surori `n m\n\stiri [i 22 `n schituri. 

Una dintre preocup\rile principale ale
ob[tilor m\n\stire[ti o reprezint\ lucr\rile de
construc]ie sau restaurare, dup\ caz. ~n cea
mai mare parte, lucr\rile de construc]ie din
m\n\stirile din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului sunt avansate sau chiar finalizate.
{antiere `n lucru mai sunt la: M\n\stirea
Diacone[ti, unde se lucreaz\ la pictura inte-

rioar\ a bisericii mari [i la amenajarea cur]ii;
M\n\stirea Verme[ti, se lucreaz\ la fi-
nalizarea unui frumos corp de chilii, cu spa]ii
pentru luat masa [i ateliere; M\n\stirea
Sl\nic, unde se lucrez\ la finisajele unei im-
pun\toare cl\diri care va servi drept cas\ pen-
tru pelerine. La M\n\stirea Giurgeni s-au de-
marat lucr\rile la un complex de deservire
multifunc]ional, iar la M\n\stirea Calapo-
de[ti, unde se ridic\ o frumoas\ biseric\
`nchinat\ Sf. Cuv. Antipa de la Calapode[ti,
ajuns\ la faza de acoperire. La M\n\stirea
„~n\l]area Domnului“ Zeme[ se lucreaz\ din
anul 2008 la construc]ia unei noi biserici,
ajungându-se acum la faza acoperirii. Tot aici
se mai construie[te o biseric\ de lemn ce va
deservi Parohia Bol\t\u. La M\n\stirea
Plopana s-a avansat mult cu pictura bisericii
mari, iar la M\n\stirea R\chitoasa se a[teapt\
finan]area pentru continuarea lucr\rilor de
restaurare a bisericii. Lucr\ri `n derulare sunt
[i la M\n\stirea Caracl\u, unde se dore[te
`nceperea lucr\rilor de construc]ie la biserica
mare. La Schitul „Sih\stria Crucii“ se
deruleaz\ lucr\ri de reabilitare [i consolidare
la corpul de chilii. Mai sunt multe de f\cut,
dar nu foarte multe, pentru ca [i aceste
a[ez\minte s\-[i poat\ g\si lini[tea mult dorit\
de vie]uitorii lor. (arhim. Pimen COSTEA,
Exarh al m\n\stirilor din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\lui)

Biserica
M\n\stirii 

„Sf. Antipa“ 
de la Calapode[ti
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~n [edin]a de lucru din 6 iulie 2010, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat `n
examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod
`n leg\tur\ cu proclamarea de c\tre Patriarhia
Român\ a anului 2011 ca „Anul omagial al
Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii `n Patri-
arhia Român\“. 

Prezent\m `n cele ce urmeaz\ programul-
cadru pentru realizarea, `n anul 2011, a proiec-
tului religios-duhovnicesc, cultural-editorialis-
tic [i mediatic intitulat „2011 - Anul omagial al
Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii `n Patriar-
hia Român\“, elaborat de Cancelaria Sfântului
Sinod, cu aprobarea Preafericitului P\rinte Pa-
triarh Daniel.

I. ~n primul semestru al anului 2011, pre-
zentarea Tainei Sf=ntului Botez

A. ~n primul semestru al anului 2011 va fi
tratat\ complementar [i prezentat\ credincio-
[ilor tema „Taina Sfântului Botez“, din
urm\toarea perspectiv\: 

1. Prezentare istoric\: 

a) Sfântul Botez `n Sfânta Scriptur\: prefig-
urare `n Vechiul Testament [i realitate `n Noul
Testament; 

b) Sfântul Botez `n perioada patristic\; 

c) Influen]e scolastice [i neoscolastice; 

d) Sfântul Botez `n teologia contemporan\. 

2. Slujba Sfintei Taine a Botezului - sem-
nifica]ie teologic\ [i existen]ial\. 

3. Preg\tirea p\rin]ilor dup\ trup [i a p\rin-
]ilor duhovnice[ti (na[ii) pentru botezul copiilor. 

4. Pastora]ia celor boteza]i, a familiei cre[-
tine sau a institu]iilor care contribuie la cre[te-
rea, educarea [i formarea copiilor. 

5. Sfânta Tain\ a Botezului la orele de reli-
gie [i `n proiectul „Hristos `mp\rt\[it copiilor“. 

6. Practici neortodoxe privind s\vâr[irea bo-
tezului: 

a) Influen]e p\gâne [i sincretiste; 

b) Reduceri sau deform\ri de ritual; 

c) Nume necre[tine; 

d) Na[i improviza]i (de alt\ credin]\ sau f\r\
credin]\). 

7. Botezul copiilor `n familii mixte din
punct de vedere confesional sau interreligios. 

B. Sus]inerea de emisiuni cu prioritate la
Radio Trinitas [i la Trinitas TV, la posturile de
radio biserice[ti locale, precum [i contribu]ii `n
Ziarul Lumina, `n presa bisericeasc\ central\ [i
eparhial\; 

C. Realizarea de studii, comentarii [i bibli-
ografii cu con]inut biblic, istoric, dogmatic,
liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social [i ec-
umenic pentru prezentarea Tainei Sfântului
Botez `n cadrele prezentate la paragraf I, lit. A. 

II. Al doilea semestru, dedicat Sfintei Cununii 

A. Va fi tratat\ complementar [i prezentat\
credincio[ilor tema „Taina Sfintei Cununii“, din
urm\toarea perspectiv\: 

1. Prezentare istoric\: 

a) Taina Cununiei `n Sfânta Scriptur\: pre-
figurare `n Vechiul Testament [i realitate `n
Noul Testament; 

b) Taina Cununiei `n perioada patristic\; 

c) Influen]e scolastice [i neoscolastice; 

d) Taina Cununiei `n teologia contemporan\. 

2. Slujba Sfintei Taine a Cununiei - sem-
nifica]ie teologic\ [i existen]ial\. 

3. Preg\tirea mirilor, a p\rin]ilor trupe[ti [i a
p\rin]ilor duhovnice[ti (na[ii) pentru primirea
Tainei Cununiei. 

4. Pastora]ia mirilor, a familiei cre[tine sau a
institu]iilor care contribuie la educarea [i for-
marea familiei. 

5. Na[terea de prunci, ca dar [i binecu-
vântare a familiei cre[tine. 

6. Sfânta Tain\ a Cununiei la orele de religie
[i `n programele catehetice. 

7. Practici neortodoxe privind s\vâr[irea cu-
nuniei: 

a) Influen]e p\gâne [i sincretiste; 

b) Reduceri sau deform\ri de ritual
(oficierea `n afara loca[ului de cult; logodna
neurmat\ de cununie, problema dispenselor `n
post etc.); 

c) Practici necanonice [i nelegale (gradele
de rudenie, cununia a doua [i a treia f\r\ at-
estarea divor]ului, obligativitatea certificatului
de c\s\torie emis de starea civil\ etc.); 

d) Na[i improviza]i (de alt\ credin]\ sau f\r\
credin]\). 

8. Problema familiilor mixte din punct de
vedere confesional sau interreligios. 

B. Sus]inerea de emisiuni cu prioritate la Ra-
dio Trinitas [i la Trinitas TV, la posturile de radio bi-
serice[ti locale, precum [i contribu]ii ̀ n Ziarul Lu-
mina, `n presa bisericeasc\ central\ [i eparhial\; 

C. Realizarea de studii, comentarii [i bibli-
ografii cu con]inut biblic, istoric, dogmatic, litur-

2011 - Anul omagial al Sfântului Botez [i al
Sfintei Cununii `n Patriarhia Român\

Hot\rârea Sfântului Sinod privind declararea anului 2011 ca an omagial 
al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii `n Patriarhia Român\, 

adresat\ ierarhilor [i eparhiilor ortodoxe române din ]ar\ [i str\in\tate 
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gic, omiletic-catehetic, pastoral-social [i ecu-
menic pentru prezentarea Tainei Sfintei Cununii
`n cadrele prezentate la paragraf II, lit. A. 

{edin]\ omagial\ a Sf=ntului Sinod, `n ul-
timul trimestru al anului 2011

III. ~n ultimul trimestru din anul 2011, la
Palatul Patriarhiei se vor organiza o [edin]\
solemn\ a Sfântului Sinod cu tema „2011 - Anul
omagial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii
`n Patriarhia Român\“, precum [i o expozi]ie
tematic\ care va cuprinde cele mai frumoase [i
reprezentative fresce, icoane, miniaturi,
broderii [i ]es\turi, mozaicuri [i vitralii care s\
reflecte Botezul [i Familia cre[tin\ `n arta bis-
ericeasc\ ortodox\. 

IV. Pe toat\ durata anului 2011, la nivelul
eparhiilor [i al institu]iilor de `nv\]\mânt teo-
logic, se vor organiza dezbateri [i colocvii teo-
logice, elabora studii istorico-teologice [i co-
mentarii pastoral-misionare, desf\[ura concur-
suri artistice (iconografice, muzicale) pe diverse
niveluri (elevi, studen]i, arti[ti profesioni[ti). 

V. Ca parte a programului-cadru na]ional bis-
ericesc, la Conferin]a pastoral-misionar\ semes-
trial\ din prim\vara anului 2011 se va trata tema
„2011 - Anul omagial al Sfântului Botez [i al
Sfintei Cununii `n Patriarhia Român\“, cu posi-
bilitatea aprofund\rii acesteia fie la Conferin]a
pastoral-misionar\ semestrial\ din toamna anului
2011, fie la una din conferin]ele preo]e[ti admin-
istrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie. 

VI. ~n scopul realiz\rii unor materiale
vizuale despre „Anul omagial al Sfântului
Botez [i al Sfintei Cununii `n Patriarhia
Român\“, redactorii postului de televiziune
Trinitas TV [i ai Ziarului Lumina vor solicita
colaborarea centrelor eparhiale pentru identifi-
carea `n biserici [i m\n\stiri, precum [i `n bib-
lioteci, a celor mai frumoase [i reprezentative
fresce, icoane, miniaturi, broderii [i ]es\turi,
mozaicuri [i vitralii, care s\ reflecte Botezul [i
Familia cre[tin\ `n arta bisericeasc\ ortodox\.
~ntregul material va fi cuprins `ntr-un album in-
titulat „Familia cre[tin\ `n arta sacr\“, care va fi
publicat sub `ngrijirea Centrului de Pres\
Basilica al Patriarhiei Române. 

VII. Pentru folosul duhovnicesc al credin-
cio[ilor [i ca mijloc de catehizare [i educare a
tineretului ortodox, prin grija Sectorului teo-
logic-educa]ional al Administra]iei Patriarhale,
se va publica un volum intitulat „Familia
cre[tin\, din punct de vedere religios, spiritual,
cultural [i social“, Patriarhul României urmând
a desemna colectivul de autori care s\ preg\-
teasc\ volumul pentru tipar. 

Luând act de caracterul na]ional bisericesc
al acestui proiect de program-cadru cu impor-
tante implica]ii `n sus]inerea [i promovarea
`nv\]\turii de credin]\ ortodoxe despre cele
dou\ Sfinte Taine, afirmarea rolului familiei

cre[tine, din punct de vedere religios, spiritual,
cultural [i social, ap\rarea familiei cre[tine `n
fa]a provoc\rilor contextului contemporan se-
cularizat, precum [i necesitatea aprofund\rii a-
cestuia prin dezbateri [i colocvii teologice, ela-
borarea de studii istorico-teologice [i comenta-
rii liturgice [i pastoral-misionare, se vor orga-
niza [i concursuri tematice, care s\ reflecte rolul
familiei cre[tine, din punct de vedere religios,
spiritual, cultural [i social, precum [i a eviden-
]ierii acestui program-cadru prin mijloacele me-
dia [i publicistice ale Bisericii noastre. 

Teme pentru conferin]ele preo]e[ti
~n urma l\muririlor suplimentare prezentate

`n plen de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel,
la propunerea Comisiei teologice, liturgice [i di-
dactice, precum [i a votului exprimat cu una-
nimitate, Sfântul Sinod a hot\rât: 

1. Ia act [i aprob\ ini]iativa Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel privind proclamarea de
c\tre Patriarhia Român\ a anului 2011 ca „Anul
omagial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii
`n Patriarhia Român\“. 

2. Aprob\ programul-cadru na]ional bis-
ericesc `n 7 puncte (I-VII), ini]iat [i propus de
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, redat `n
referatul Cancelariei Sfântului Sinod, care va fi
adus la cuno[tin]a eparhiilor, pentru realizarea
proiectului religios-duhovnicesc, cultural-edito-
rialistic [i mediatic intitulat „2011 - Anul oma-
gial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii `n
Patriarhia Român\“. 

3. Aprob\ ca, `n fiecare eparhie [i `n fiecare
[coal\ teologic\, ierarhii eparhio]i s\ ia m\surile
necesare pentru a ilustra programul-cadru
na]ional bisericesc intitulat „2011 - Anul oma-

gial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii `n
Patriarhia Român\“, prin ac]iuni [i manifest\ri
locale (media, publicistice, conferin]e, `ntruniri
[i simpozioane pastorale, teologice, cultural-ed-
ucative), cu contribu]ia profesorilor de teologie,
a speciali[tilor, a preo]ilor [i monahilor, sublini-
indu-se importan]a Familiei cre[tine `n via]a
Bisericii [i a credincio[ilor, o aten]ie special\
acordându-se recept\rii acestui program de
c\tre tineret. 

4. Aprob\ publicarea, prin grija Sectorului
teologic-educa]ional al Administra]iei Patriar-
hale, a unui volum dedicat Familiei cre[tine, din
punct de vedere religios, spiritual, cultural [i so-
cial, pentru folosul duhovnicesc al credincio[i-
lor [i ca mijloc de catehizare [i educare a tinere-
tului ortodox, precum [i a unui volum dedicat
Botezului, din punct de vedere liturgic, canonic
[i pastoral. 

5. Aprob\ elaborarea [i publicarea, sub
`ngrijirea Centrului de Pres\ Basilica al Patri-
arhiei Române, a unui album intitulat „Familia
cre[tin\ `n arta sacr\“, care va cuprinde cele mai
frumoase [i reprezentative fresce, icoane,
miniaturi, broderii [i ]es\turi, mozaicuri [i vit-
ralii, care s\ reflecte Botezul [i Familia cre[tin\
`n arta bisericeasc\ ortodox\. 

6. Ca parte a programului-cadru na]ional
bisericesc, aprob\ ca la Conferin]a pastoral-mi-
sionar\ semestrial\ de prim\var\ din anul 2011
s\ se trateze subiectul intitulat „2011 - Anul
omagial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii
`n Patriarhia Român\“, structurat pe cadrele re-
date la punctele I [i II din prezenta comunicare,
cu posibilitatea continu\rii aprofund\rii acesteia
fie la Conferin]a pastoral-misionar\ semestrial\
din toamna anului 2011, fie la una din conferin-
]ele preo]e[ti administrative lunare pe care o va
stabili fiecare eparhie. 

Site-ul Patriarhiei Române (www.patriarhia.ro) va avea `n anul 2011 
o sec]iune special\, care va prezenta calendarul evenimentelor, informa]ii,

[tiri, documentare [i activit\]ile realizate `n Anul omagial al Sfântului Botez 
[i al Sfintei Cununii `n Patriarhia Român\
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~n ziua de 31 ianuarie 2011, Mitropo-
litul Bartolomeu Anania [i-a `nceput
c\l\toria spre ~mp\r\]ia Cerurilor. Mii
de credincio[i au fost prezen]i la slujba
`nmormânt\rii ~naltpreasfin]itului Ar-
hiepiscop [i Mitropolit Bartolomeu
Anania, oficiat\ `n ziua de 3 februarie, `n
Catedrala mitropolitan\ din Cluj, de
c\tre Preafericitul P\rinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [i
Loc]iitor de Mitropolit al Clujului, Albei,
Cri[anei [i Maramure[ului, `mpreun\ cu
un sobor ierarhi, membri ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
`ntre care s-a aflat [i PS Ioachim B\-
c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului.

Valeriu Anania s-a n\scut la 18 martie 1921
`n localitatea Gl\vile, jude]ul Vâlcea. La 21 de
ani, la 2 februarie 1942, a intrat `n monahism la
M\n\stirea Antim din Bucure[ti, primind nu-
mele Bartolomeu, la 15 februarie fiind hirotonit
ierodiacon. 

~ntre anii 1941-1948 a urmat studii superi-
oare de Teologie la Bucure[ti, Cluj [i Sibiu, fiind
absolvent al Academiei Teologice „Andreiane“
din Sibiu.

De 18 ani ierarh la Cluj
~n anul 1958 a fost condamnat politic la 25

de ani de munc\ silnic\, pentru „uneltire contra
ordinei sociale“; `nchis de Securitate la Jilava,
Pite[ti [i Aiud. Dup\ [ase ani [i dou\ luni, a fost
eliberat `n 1964, prin decret general de gra]iere.

~n perioada 1965-1976 a func]ionat, `n
cadrul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe
Române din America [i Canada, fiind preo]it `n
anul 1967, la 29 octombrie, de c\tre episcopul
Victorin al Americii; ceva mai târziu, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat
rangul de arhimandrit. 

~ntre anii 1976-1982, la Bucure[ti, a ocupat
func]ia de director al Institutului Biblic [i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, iar `n
anul 1978 a devenit membru al Uniunii Scrii-
torilor din România. 

La 21 ianuarie 1993, Colegiul Electoral Bi-
sericesc l-a ales pe arhimandritul Bartolomeu
Anania pentru scaunul de Arhiepiscop al Va-
dului, Feleacului [i Clujului, la 7 februarie, `n
Catedrala arhiepiscopal\ din Cluj-Napoca, fiind
hirotonit [i instalat arhiereu. ~n anul 2006, `n
urma hot\rârii Sfântului Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române din 4 noiembrie 2005 de `n-
fiin]are a unei Mitropolii la Cluj, ini]iativ\ vali-

dat\ de Adunarea Na]ional\ Bisericeasc\ la 1
martie 2006, Bartolomeu Anania a fost instalat
- la 25 martie -, de c\tre Patriarhul Teoctist al
României, Mitropolit al Clujului, Albei, Cri-
[anei [i Maramure[ului. ~n anul 2008, la Cluj-
Napoca, s-au pus bazele Funda]iei „Mitropo-
litul Bartolomeu“, institu]ie ce are drept scop
conferirea de burse de studiu, `n ]ar\ sau str\i-
n\tate, tinerilor merituo[i, cu rezultate deosebite
la `nv\]\tur\ [i posibilit\]i materiale reduse.

Activitatea IPS Mitropolit Bartolomeu s-a
`ncheiat la 31 ianuarie 2011, c=nd, la Cluj-Na-
poca, inima sa a `ncetat s\ mai bat\. Mii de cre-
dincio[i au fost prezen]i la slujba `nmormânt\rii
~naltpreasfin]itului Arhiepiscop [i Mitropolit
Bartolomeu Anania. 

Mitropolitul Vadului, Feleacului [i Clujului a
fost `ngropat `n cripta de la subsolul Catedralei
arhiepiscopale din Cluj-Napoca, `ntr-o cript\ cu
p\m=nt reav\n adus de la M\n\stirea Nicula.

Na[ul de preo]ie al PS Episcop
Ioachim B\c\uanul

De[i a slujit dincolo de mun]i, `ntr-o zon\
unde, de-a lungul timpului, Ortodoxia a avut de
`nfruntat numeroasele ispite ale veacurilor, lup-
t=nd pentru promovarea [i cultivarea valorilor
spirituale rom=ne[ti, vrednicul de pomenire mi-
tropolit Bartolomeu Anania [i-a legat o parte

din via]\, l\s=nd memorabile amintiri, [i de zo-
na Moldovei. La vremea desp\r]irii, unele din-
tre acestea au `nv\luit [i sufletul Preasfin]itului
Episcop Ioachim B\c\uanul. 

~n 1990, Presfin]itul Ioachim B\c\uanul a-
vea s\-l cunoasc\ pe reputatul diortisitor al
Sfintei Scripturi dintr-o perspectiv\ din care nu
mul]i au avut ocazia. „~nainte de a fi arhiepis-
cop, IPS Mitropolit Bartolomeu s-a retras la
M\n\stirea V\ratic pentru a se dedica scrisului.
Acolo a [i scris o parte dintre lucr\rile sale apre-
ciate `n lumea bisericeasc\ [i cea literar\ de-
opotriv\. ~n acel an - 1990 -, `n data de 30 de-
cembrie, pe atunci arhimandritul Bartolomeu
Anania a slujit al\turi de Preafericitul P\rinte
Teoctist, la Sfinta Liturghie `n cadrul c\reia am
fost hirotonit ieromonah. Astfel, Bunul
Dumnezeu a r=nduit ca viitorul mitropolit al
Clujului s\-mi fie na[ `ntru preo]ie“, [i-a amintit
PS Episcop Ioachim B\c\uanul. ~n ceea ce pri-
ve[te personalitatea vrednicului de pomenire
mitropolitul de la Cluj, acesta r\m=ne `n con-
[tiin]a Bisericii, dar [i a vie]ii culturale, un mo-
del nu doar de slujire, ci [i de `n]elegere [i asimi-
lare a adev\ratelor valori ale acestei na]iuni. 

Un ierarh paradigmatic
„Pentru `ntreaga Biseric\ [i pentru neamul

rom=nesc, IPS Mitropolit Bartolomeu r\m=ne
un nume paradigmatic, fiecare recunosc=nd `n
personalitatea sa un reper. Preo]ii `l au ca model
de slujitor al Sf=ntului Altar, oamenii de cultur\
ca un scriitor de mare talent, iar credincio[ii de
r=nd ca bun orator. ~n ceea ce m\ prive[te, n-a[
putea spune ce anume l-a f\cut remarcat `n mod
deosebit pe Mitropolitul Bartolomeu Anania,
pentru faptul c\ a excelat `n tot ceea ce a `ntre-
prins. A [tiut s\ multiplice darurile lui Dumne-
zeu, s\ `nmul]easc\ talan]ii, devenind un model
pentru cei ce doresc s\-[i `mbun\t\]easc\ via]a,
`n sensul cre[tin al cuv=ntului“, a mai spus
Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. Bun cunosc\tor al vie]ii liturgice orto-
doxe, PS  Episcop Ioachim ne-a m\rturisit [i c\
a admirat, printre altele, la Mitropolitul Clu-
jului, afinitatea [i dragostea fa]\ de imnele Bise-
ricii, dimensiune a vie]ii spirituale pe care Prea-
sfin]itul Episcop-vicar al Romanului [i Bac\ului
a concretizat-o `n ultimii ani prin alc\tuirea de
acatiste, c=nt\ri [i imne apreciate `n `ntreaga
Biseric\. „M-a marcat faptul c\ IPS Mitropolit
Bartolomeu, `ntre multiplele sale preocup\ri,
era interesat [i de imnologia bisericeasc\. Prin
aceasta mi-a r\mas ca paradigm\, pentru c\,
pentru mine, muzica bisericeasc\, imnologia,
este una dintre preocup\rile principale“, a mai
ad\ugat PS Episcop Ioachim B\c\uanul. (pr.
Ctin GHERASIM)

„A excelat `n tot ceea ce a `ntreprins“

IPS Mitropolit Bartolomeu Anania
(1921-2011)
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~n ziua de 6 ianuarie, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului, a oficiat  Sfânta Liturghie
la Biserica Precista din Bac\u. Preasfin]ia Sa a
s\vâr[it apoi slujba Aghesmei Mari. Dup\ cum
a relatat, pentru Ziarul Lumina, pr. Constantin
Gherasim, inspector `n probleme de tineret [i
mass-media al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, la final, PS Ioachim B\c\uanul a
oferit mai multe distinc]ii autorit\]ilor locale [i
jude]ene care s-au `mplicat `n anul 2010 `n spri-
jinirea lucr\rilor de construc]ii ale bisericilor de
pe cuprinsul jude]ului Bac\u. „PS Ioachim
B\c\uanul a adresat un `ndemn la rug\ciune
credincio[ilor prezen]i la slujb\. Preasfin]ia Sa a
subliniat faptul c\ doar `mpreun\ putem dep\[i
greut\]ile acestor timpuri dificile [i L-a rugat pe
Dumnezeu s\ reverse dragostea Sa asupra cred-
incio[ilor din zona Bac\ului, greu `ncerca]i de
inunda]ii“, a spus pr. Constantin Gherasim. 

Procesiune la Com\ne[ti
~n aceea[i zi, `n centrul Com\ne[tiului a fost

oficiat\ slujba Aghesmei Mari de c\tre preo]ii
bisericilor din acest ora[. Dup\ acest moment,
preo]ii [i credincio[ii au mers `n procesiune spre
râul Trotu[. Pe parcursul procesiunii au fost in-
tonate troparul [i condacul praznicului Bo-
tezului Domnului. „La râul Trotu[ s-au `n\l]at
rug\ciuni c\tre Bunul Dumnezeu pentru ca in-
unda]iile s\ nu mai provoace pagube, a[a cum s-
a `ntâmplat `n anii trecu]i. La sfâr[itul slujbei s-
au aruncat `n ap\ trei cruci de lemn care au fost
aduse la mal de trei tineri curajo[i“, ne-a relatat
pr. Costel Mare[, protoiereul Protopopiatului
Moine[ti. La acest eveniment religios au partic-
ipat, pe lâng\ cei peste 600 de credincio[i, [i
reprezentan]i ai autorit\]ilor locale. 

La Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh“
din One[ti, numero[i credincio[i au participat
`n ziua Botezului Domnului la slujba
Aghesmei Mari. „M-a impresionat un credin-

cios care a dorit s\ ia o buc\]ic\ de ghea]\
dintr-una dintre cruci. El a m\rturisit c\ vede
mult\ sfin]enie `n crucile de ghea]\ [i dore[te
s\ duc\ [i celor de acas\ o p\rticic\ cât de
mic\. Avem toat\ `ncrederea c\ Dumnezeu va
privi spre crucile pe care noi I le oferim ca pe
o ofrand\ a aducerii aminte de Botezul S\u“, a
declarat, pentru Ziarul Lumina, pr. Constantin
Alupei, protoiereul Protopopiatului One[ti.

Boboteaza `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului 

La nivelul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului s-a convenit asupra cadrului general de
organizare a S\pt\m=nii de rug\ciune pentru uni-
tatea cre[tin\, `n conformitate cu hot\r=rea Sf=n-
tului Sinod din 29 octombrie 2008, `n perioada
18-25 ianuarie. Tema propus\ spre medita]ie
anul acesta a fost „{i st\ruiau `n `nv\]\tura apos-
tolilor [i `n `mp\rt\[ire, `n fr=ngerea p=inii [i `n

rug\ciuni“, apreciindu-se ca necesar\ continua-
rea rug\ciunii pentru unitate, `n spiritul fr\]iet\]ii
cre[tine [i subliniindu-se c\ se impune [i evi-
den]ierea rolului educativ al acestei manifest\ri,
expresie a unui ecumenism practic, bazat pe co-
operare `n planul social-filantropic. ~n acest con-
text, Centrul eparhial de la Roman a dispus ca `n
unele biserici din cadrul Arhiepiscopiei Roma-

nului [i Bac\ului s\ se desf\[oare S\pt\m=na de
rug\ciune pentru unitatea cre[tin\, `n func]ie de
disponibilitatea [i posibilitatea acestora, sau `n
alte locuri prestabilite de comun acord. De ase-
menea, s-a stabilit s\ se continue s\pt\m=na de u-
nitate cre[tin\ prin ac]iuni comune, slujbe religi-
oase f\r\ implicare liturgic\, dup\ un program
stabilit de comunit\]ile respective. (C.G.)

Rug\ciuni pentru unitatea cre[tin\ 
`n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului 

Apa sfin]it\, binecuv=ntare
pentru om [i natur\

Cre[tinii pot bea din apa sfin]it\ la
Boboteaz\ timp de opt zile, `n fiecare di-
minea]\, pe stomacul gol, `nainte de ana-
for\. De asemenea, conform tradi]iei, cu
ea se pot stropi casele [i gospod\riile, ba
chiar [i mormintele. Agheasma Mare tre-
buie p\strat\ `n vase [i `n locuri curate,
pentru tot anul, [i poate fi utilizat\, a[a
cum spun rug\ciunile, `n diverse situa]ii:
c=nd este cineva bolnav, c=nd se `nt=mpl\
un necaz [i altelte. Apa sfin]it\ de Bo-
boteaz\ trebuie conservat\ cu grij\, pentru
a nu fi folosit\ la alte scopuri dec=t cele
cre[tine[ti. Cei care mai au ap\ sfin]it\ de
anul trecut s\ o `ntrebuin]eze ca [i pe cea
de anul acesta. Agheasma Mare nu poate
fi utilizat\ `n scopuri necre[tine. (C.G.)

PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul
oficiind slujba de sfin]ire 

a apei `n ziua Botezului Domnului 
`n aghiasmatarul 

Bisericii „Precista“ din Bac\u
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Prin cea]a deas\ pogor=t\ peste valea Mol-
dovei, preo]ii [i credincio[ii, `n frunte cu epis-
copul Ioachim B\c\uanul, au plecat `n proce-
siune cu icoana Sf=ntului Antipa de la Calapo-
de[ti, spre catedrala Arhiepiscopal\. Era luni di-
minea]\, o zi de ianuarie ce, asortat\ cu peisajul
celest din jurul sacrului spa]iu mu[atin, crea im-
presia unui t\r=m al rug\ciunii acronic. Mai
`nainte, `n paraclisul ce poart\ hramul b\c\uan-
ului cinstit deopotriv\  `n Rom=nia, `n Sf=ntul
Munte [i `n pravoslavnica Rusie, s-a citit de
c\tre ierarh, `n fa]a icoanei cuviosului de la Ca-
lapode[ti, acatistul celui devenit, dup\ `nde-
lung\ r\bdare [i multe `ncerc\ri, „pov\]uitor
prea`n]elept al c\lug\rilor [i `nger p\m=ntesc“.
Cu pa[i m\run]i, `n chemarea clopotelor [i cu
c=nt\ri specifice s\rb\torii, soborul s-a `ndreptat
agale spre biseric\, urmat de mul]imea evla-
vioas\ cu capetele plecate. Nu pu]ini au fost cei
care au g\sit r\gazul necesar de a z\bovi c=teva
ceasuri `n rug\ciune la Catedrala „Sfintei Paras-
cheva“ din Roman, m\rturisind prin aceasta
cinstea [i dragostea de care se bucur\ „casnicii
lui Dumnezeu“. Au urmat apoi Sf=nta Liturghie
[i un cuv=nt de `nv\]\tur\ al PS Episcop Ioa-
chim  despre sfin]ii rom=ni `n general, despre
cuviosul  Antipa, dar [i despre ceilal]i sfin]i din
Eparhia Romanului [i Bac\ului. 

Promovarea sfin]ilor rom=ni, `ndeosebi a
celor care s-au n\scut ori au activat  `n zona Ba-
c\ului sau a Romanului, tinde a deveni o

tradi]ie `n aceast\ str\veche eparhie. Un model
este cuviosul Antipa, al c\rui cult a `nceput s\ ia
amploare, dovad\ fiind num\rul mai mare de la
un an la altul al credincio[ilor care vin s\ se
roage de ziua sf=ntului fie la m\n\stirea din
Calapode[ti, fie la Catedrala din Roman, [i al
c\rui nume este reg\sit nu doar la l\ca[urile de
rug\ciune, ci [i la a[ez\mintele de binefacere ce

func]ioneaz\ sub patronajul ori cu binecuv=nta-
rea Bisericii. PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
pe l=ng\ numeroasele acatiste [i slujbele `n-
tocmite `n cei 10 ani de arhierie, a reu[it s\ con-
fere acestor zile de pr\znuire, altminteri f\r\
semnifica]ie pentru mul]i dintre noi, valoarea
timpului sacru recuperat `ntru ve[nicia lui
Dumnezeu, de care ne `mp\rt\[im cu to]ii prin
participarea la Sf=nta Liturghie [i celelalte sluj-
be ale Bisericii. (pr. Ctin GHERASIM)

~nceput de an sub ocrotirea Sfântului Antipa 

Antipa, sf=ntul b\c\uan
Cuviosul Antipa s-a n\scut `n

anul 1816, la Calapode[ti, `n jude-
]ul Bac\u. A intrat `n monahism la
M\n\stirea Calapode[ti, la 20 de
ani. Dup\ doi ani a plecat la Mun-
tele Athos, stabilindu-se ini]ial la
Schitul Lacu. Dup\ 15 ani s-a mu-
tat la M\n\stirea Esfigmen. Aici a
fost [i c\lug\rit sub numele
Antipa. ~n 1860 s-a re`ntors `n
Moldova [i a vie]uit prin m\n\stir-
ile din apropierea Ia[ului. Din anul
1865 se nevoie[te `n M\n\stirea
Valaam, situat\ pe o insul\ din
Lacul Ladoga, `n nord-vestul
Rusiei. Cuviosul Antipa Athonitul
trece la cele ve[nice la 10 ianuarie
1882. A fost `nmormântat `n
gropni]a M\n\stirii Valaam. Cano-
nizarea [i trecerea `n rândul sfin-
]ilor a fost f\cut\ ̀ n Muntele Athos,
`n anul 1906. Sfântul Antipa este
cunoscut ca „Sfântul b\c\uanilor“,
care `l cinstesc cu mult\ evlavie.

Biserica de-acas\ 
a Sf=ntului Antipa

Ast\zi, `n satul natal al Sfântului se
ridic\ o m\n\stire care `i poart\ hramul.
Bazele acesteia au fost puse `n anul 1997,
c=nd au fost adu[i aici c=]iva c\lug\ri. Pe
data de 10 ianuarie 2006, c=nd se celebrau
100 de ani de la canonizarea Sfântului, a
avut loc o Liturghie arhiereasc\, oficiat\
de PS Ioachim B\c\uanul, pe atunci
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
Dup\ Sfânta Liturghie a avut loc ceremo-
nia de instalare a noului stare] al m\n\s-
tirii, p\rintele ieromonah Pahomie Parfe-
ne. Tot atunci a avut loc primul hram `n-
chinat Sfântului Cuvios Antipa [i s-a sta-
bilit ca acesta s\ fie s\rb\torit `n fiecare an
pe data de 10 ianuarie. 

~n data de 25 iunie 2006 a fost pus\
piatra de temelie a noii biserici `nchinate
Sfântului Cuvios Antipa [i Tuturor Sfin-
]ilor Români. 
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PS Episcop Ioachim B\c\uanul `nconjurat de preo]ii din
Protopopiatul Sascut, reuni]i pentru prima data `n

Liturghie comun\ `n ziua de 18 ianuarie 2010

Cu prilejul punerii pietrei de temelie pentru noul sediu al
Protopopiatului Moine[ti, preo]ii afla]i sub jurisdic]ia
acestuia s-au reunit `n sinax\, `n ziua de 17 ianuarie

Tradi]ia de a reuni to]i preo]ii
dintr-un protopopiat `ntr-o sin-
gur\ Sf=nt\ Liturghie, ini]iat\
deja de mul]i ani `n Protopopiatul
One[ti, s-a extins [i la celelalte
protopopiate din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului.
Pe parcursul lunii ianuarie a
anului 2011, preo]ii din protopo-
piatele One[ti, Moine[ti [i Sascut
s-au reunit, succesiv, `n fa]a Sfin-
telor Altare, `n comuniune explici-
t\ cu Preasfin]itul Episcop Ioa-
chim B\c\uanul [i cu fiecare preot
aflat `n subordinea aceleia[i uni-
t\]i administrative.

Seria sinaxelor preo]e[ti din acest an a
`nceput la One[ti, pe 11 ianuarie, continu=nd la
Moine[ti, pe 17 ianuarie, ca ziua urm\toare s\
reuneasc\ `n Sf=nta Liturghie pe to]i preo]ii
Protopoiatului Sascut.

Liturghia re`nnoirii 
sufletelor de la One[ti

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a
oficiat mar]i, 11 ianuarie, Sf=nta Liturghie `n Ca-
tedrala „Pogorârea Sfântului Duh“ din One[ti. Sluj-
ba a fost prilejuit\ de Sinaxa anual\ a preo]ilor
din Protopopiatul One[ti. ~nainte de `nceperea

slujbei, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a
adresat un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care [i-a expri-
mat bucuria pentru primirea pe care cei 100 de slu-
jitori ai sfântului altar [i credincio[ii i-au f\cut-o.
„V\ mul]umim pentru primirea pe care a]i f\cut-
o [i pentru dragostea pe care a]i ar\tat-o. ~ntot-
deauna simt o bucurie nespus\ când vin `n aceste
p\r]i, mai ales c\ preo]ii acestei protoierii sunt
slujitori vrednici. Credem c\ fiecare `[i respect\
harul [i demnitatea pe care i le-a conferit Dumne-
zeu `n Biserica lupt\toare de pe p\mânt. De altfel,
exemplul sinaxei de la One[ti a fost preluat `n
toat\ eparhia noastr\. ~n contextul `nceputului no-
ului an ne vom `ntâlni [i cu preo]ii din celelalte
protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului. Fie ca Bunul Dumnezeu s\ dea ca Litur-
ghia de ast\zi s\ ne re`nnoiasc\ sufletele [i con[tiin-
]ele noastre“, a spus Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul. 

R\spunsurile la stran\ au fost date de Corala
„Ierotheos“ a preo]ilor din Protopopiatul O-
ne[ti. Tot `n cadrul slujbei,  PS Episcop Ioachim
a citit o rug\ciune de dezlegare. „Ne-am adunat
cu to]ii `n jurul Sfântului Altar [i `n jurul Sfân-
tului Potir pentru a fi `n comuniunea pe care
Mântuitorul Hristos o dore[te. Am ar\rat astfel
c\ noi alc\tuim Protoieria One[ti `n parohiile
noastre nu doar `n activitatea cotidian\, ci [i `n
jurul Sfântului Potir, ar\tând comuniunea per-
fect\ pe care ne-a cerut-o Mântuitorul Hristos“,
a spus pr. Constantin Alupei, protopop al Proto-
popiatului One[ti. 

Dup\ oficierea Sfintei Liturghii a avut loc o
[edin]\ de lucru `n cadrul c\reia au fost discutate
aspecte privind activitatea social-filantropic\,
cultural\ [i administrativ-economic\ a Pro-
topopiatului One[ti. „~ncheierea slujbei a avut o

Preo]i [i ierarh, `n comuniune `n jurul aceluia[i Altar

O sut\ de slujitori ai Domnului s-au reunit la Sinaxa 
anual\ a preo]ilor din Protopopiatul One[ti
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Analiza bugetelor
celor [ase oficii
protopope[ti din
cadrul eparhiei
Romanului [i Bac\ului

~n sala de [edin]e a Centrului Eparhial Roman a avut loc joi,
20 ianuarie, `nt=lnirea PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cu p\rin]ii protopopi [i
contabili din cele [ase protopopiate ale Eparhiei. {edin]a a ur-
mat slujbei Sfintei Liturghii oficiate `n catedrala Arhiepis-
copal\, cu ocazia serb\rii Sf=ntului Eftimie cel Mare [i a ono-
masticii IPS Arhiepiscop Eftimie. ~nt=lnirea a avut drept scop
analizarea bugetelor celor [ase oficii protopope[ti din cadrul
Eparhiei pe anul ce tocmai s-a `ncheiat, perspectivele adminis-
trativ-economice pentru noul an [i propunerile aferente. Pe
l=ng\ aceste aspecte, un moment important al `nt=lnirii l-a
constituit analiza activit\]ilor social-filantropice derulate `n
decursul anului 2010, la nivelul fiec\rui protopopiat, precum
[i stabilirea priorit\]ilor pentru anul acesta. De asemenea s-a
accentuat importan]a g\sirii unor noi posibilit\]i material-fi-
nanciare pentru continuarea derul\rii programelor social-fi-
lantropice, dar [i  implementarea altor proiecte de acest gen la
nivel de protopiat `n general, [i de parohie, `n special. Preve-
derile bugetare pe anul 2011 au fost supuse spre analiz\  [i a-
probare Adun\rii Eparhiale din ziua de 29 ianuarie a.c. (C.G.)

Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\-
uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a oficiat joi, 13
ianuarie, slujba Sfintei Liturghii `n
capela Facult\]ii de Teologie „Dumitru
St\niloae“ a Universit\]ii „Al. I. Cuza“
din Ia[i. La finalul slujbei, PS Sa a ]inut
un cuvânt de `nv\]\tur\, tinerilor stu-
den]i de la aceast\ facultate. „~n aceast\
prestigioas\ institu]ie de `nv\]\m=nt
teologic studiaz\ absolven]i de seminar
sau de liceu [i masteranzi din Arhiepis-
copia Romanului [i Bac\ului. Trebuie
s\ ne `ntâlnim cu ei [i `ntr-un cadru
liturgic de rug\ciune. Aceasta este de

fapt finalitatea preg\tirii lor, aceea de a
deveni buni liturgi[ti. ~n cadrul Sfintei
Liturghii avem prilejul s\ spunem stu-
den]ilor un cuvânt de folos. I-am `ncu-
rajat pe studen]i mai ales pentru faptul
c\ vor intra `n sesiune. E bine ca exam-
enele s\ `nceap\ cu rug\ciune. Ne-am
rugat lui Dumnezeu s\-i inspire pe stu-
den]ii care se preg\tesc s\ slujeasc\ Bi-
serica. Totodat\, am venit s\-i cercet\m
pe studen]ii no[tri pentru c\ trebuie s\
se men]in\ leg\tura duhovniceasc\ [i
canonic\ [i cu ierarhul care le d\
binecuvântare“, a declarat PS Ioachim
B\c\uanul. (C.G.)

Slujb\ arhiereasc\ la
Facultatea de Teologie
Ortodox\ din Ia[i

amprent\ deosebit\ `n sufletele noastre. Preasfin-
]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul ne-a oferit multe
sfaturi pastoral-misionare. Astfel, ne-am `ntâlnit
cu ierarhul nostru `ntr-o [edin]\ de lucru `n care
ne propunem ce trebuie s\ realiz\m [i `n anul
2011 `n parohiile noastre. Am discutat `n mod
deosebit cele dou\ teme pe care Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române le-a fixat pentru
2011. Am stabilit modul `n care vom dezbate atât
Taina Sfântului Botez, cât [i Taina Sfintei Cunu-
nii“, a ad\ugat pr. protopop Constantin Alupei.  

Preo]ii din Protopopiatul
Moine[ti vor avea un nou sediu

~n prezen]a Preasfin]itului Ioachim B\c\ua-
nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, la Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel“ din Moine[ti a avut loc luni, 17 ianuarie,
sinaxa preo]ilor din Protopopiatul Moine[ti.
~nt=lnirea a constituit un moment deosebit, de-
oarece a fost pentru prima dat\ când are loc `n-
trunirea tuturor preo]ilor din Protopopiatul
Moine[ti `n cadrul Sfintei Liturghii. ~n cadrul
acestei slujbe, cei 100 de preo]i de la parohiile
[i m\n\stirile aflate `n Protopopiatul Moine[ti s-

au `mp\rt\[it cu Trupul [i Sângele Mântui-
torului Hristos, cu to]ii, din acela[i Sf=nt Potir.
La slujba arhiereasc\ au participat, pe lâng\
sute de credincio[i, autorit\]i locale, jude]ene [i
centrale. La final a avut loc sfin]irea locului
pentru viitorul sediu al Protopopiatului Moi-
ne[ti, care va fi ridicat `n curtea Bisericii „Sfin-
]ii Apostoli Petru [i Pavel“. 

Noul sediu al Protopopiatului Moine[ti va fi
atât un centru administrativ, cât [i un centru so-
cial-cultural, ini]iativa fiind una apreciat\ de
preo]ii din cuprinsul acestui protopopiat. „Lu-
crurile care au `nceput `n numele lui Dumnezeu
vor continua sub aceea[i binecuvântare, cu ru-
g\ciunile tuturor credincio[ilor din aceast\ zo-
n\, cre[tini cu o spiritualitate deosebit\, dar [i cu
rug\ciunile preo]ilor din zona Moine[tiului. A-
vem convingerea c\ [i acest centru va fi unul im-
portant pentru Eparhia Romanului [i Bac\ului“,
a declarat PS Episcop Ioachim B\c\uanul. 

Sinaxa preo]ilor 
din Protopopiatul Sascut

Seria sinaxelor preo]e[ti din Arhiepisco-
pia Romanului [i Bac\ului a continuat mar]i,

18 ianuarie, la Protopopiatul Sascut. Aceasta
a debutat la biserica „Adormirea Maicii
Domnului“ din Pânce[ti-Sascut, unde a fost
oficiat\ Sfânta Liturghie de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `ncon-
jurat de soborul de preo]i din cuprinsul aces-
tui protopopiat. 

„Pentru noi a fost o slujb\ inedit\ pentru
c\ este primul an de func]ionare al Protoieriei
Sascut. Ne-am reg\sit to]i preo]ii `n comuni-
une al\turi de ierarhul nostru, f\când o
coroan\ `n jurul Sfântului Altar. Am v\zut `n
ochii preo]ilor slujitori lacrimi de bucurie [i
de emo]ie. P\rin]ii au m\rturisit la final c\
slujba a fost extraordinar\, un moment de
tr\ire, de `n\l]are duhovniceasc\, un moment
de comuniune `n duhul dragostei [i al iubirii
fr\]e[ti. Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\-
c\uanul a rostit un profund cuvânt de
`nv\]\tur\, iar la agapa fr\]easc\, ierarhul
nostru a adresat mai multe pove]e legate de
administrarea parohial\“, a declarat pr. Ioan
Negoi]\, protopop al Protopopiatului Sascut.
(pr. Ctin GHERASIM)
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1 ianuarie
- a oficiat Slujba de Te-Deum la `nceputul anului, `n

Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, din Roman,
la miezul nop]ii. A rostit cuvânt ocazional;

- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Treime“,
Cimitirul Eternitatea, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

2 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii

Voievozi“, Holt. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 
3 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
4 ianuarie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ canonic\ `n Protopopiatul Bac\u;
5 ianuarie
- a participat la Slujba Ceasurilor ~mp\r\te[ti, Slujba

Utreniei [i Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;

- a primit soborul slujitorilor Catedralei arhiepiscopale
cu Ajunul Bobotezei;

6 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Precista“,

Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Sluba Sfin]irii Aghesmei Mari, la Parohia

„Precista“, Bac\u.
- a acordat distinc]ii [i diplome unor personalit\]i din Bac\u;
7 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Gheor-

ghe“, Parohia Letea Veche. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
8 ianuarie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;
9 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii P\rin]i

Ioachim [i Ana“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cu-

vioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
10 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul pomenirii
Sfântului Antipa de la Calapode[ti;

- a participat la procesiunea cu icoana Sfântului Cuvios
Antipa de la Calapode[ti;

- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului eparhial;
11 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Pogorârea Du-

hului Sfânt“, One[ti, `nconjurat de preo]ii protpopiatului
One[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

-a prezidat [edin]a trimestrial\ administrativ\ cu preo]ii
din Protopopiatul One[ti;

12 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gabriel Popovici [i Pr.

Ioan Deacu, Parohia „Izvorul T\m\duirii“, Bac\u; Pr.
Mitic\ Bighiu, Parohia Ion Creang\, Roman; Pr. Ciprian
Gunea, Parohia Siretu, Bac\u; Pr. Gheorghe Agafi]ei,
Parohia Miron Costin, Roman; Pr. Gheorghe Merfea,
Parohia Cârlig, Roman; Protos. Emilian Ciobanu, M-rea
Zeme[; Pr. Gheorghe Paleu, Biserica „Sf. P\rin]i Ioachim [i
Ana“, Roman, Pr. Iulian Bertea, Parohia Bote[ti, Bac\u.

13 ianuarie 
-  a oficiat Sfânta Liturghie `n Capela „Sfin]ii Trei

Ierarhi“, a Facult\]ii de Teologie „Dumitru St\niloae“, Ia[i.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-l Cezar P\v\la[cu, director

Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucure[ti [i pe d-l
Iordache Popa, director Societatea Na]ional\ de Radio [i
Telecomunica]ii.

14 ianuarie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;

- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-
tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile B\d\lu]\, Parohia
R\c\t\u; Protos. Pahomie Parfene, M\n\stirea Calapode[ti;
Pr. S`nic\ Palade, director Seminarul Teologic „Sfântul
Gheorghe“, Roman; Pr. Florin Timo[enco, Parohia Petre[ti;
Pr. Daniel Prepeli]\, Parohia Boi[tea I; Pr. Vasile Ghini]\-{er-
ban, Parohia „Sf. Voievod {tefan cel Mare“, Roman; Pr.
Costic\ Busuioc, Parohia „Sf. Nicolae“, Bac\u; Pr. Petric\
Lea[cu; d-l Titi Dinc\, director TVR.

16 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Izvorul T\m\-

duirii“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Sfintei Taine a Botezului pruncei

Ilinca Deacu, la Biserica „Izvorul T\m\duirii“, Bac\u. A
rostit cuvânt ocazional;

17 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Apostoli

Petru [i Pavel“, Moine[ti, `nconjurat de preo]ii Protopopia-
tului Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

- a oficiat Slujba de punere a pietrei de temelie pentru
noul sediu al Protopopiatului Moine[ti, `n curtea Bisericii
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel“, Moine[ti.

- a prezidat [edin]a administrativ\ trimestrial\ cu
preo]ii din Protopopiatul Moine[ti;

18 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea

Maicii Domnului“, Pânce[ti-Sascut, `nconjurat de preo]ii
Protopopiatului Sascut. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

- a prezidat [edin]a administrativ\ trimestrial\ cu
preo]ii din Protopopiatul Sascut;

19 ianuarie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;
-a primit `n audien]\ pe: Pr. {tefan Poiat\, Parohia I]cani;

d-l Irimia Lauren]iu, Bac\u; Pr. Vasile Palade, Parohia
„Na[terea Sf. Ioan Botez\torul“, Micleasca; Pr. C\t\lin
Cre]u, Parohia Secuieni II; Pr. C\t\lin Bort\, Hârl\u; Pr.

Gabriel Radu-Ichim, Biserica „Acoper\mântul Maicii
Domnului“, Bac\u; Pr. Remus Scântee, parohia „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Roman;

20 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a de lucru la care au fost invita]i

p\rin]ii protopopi [i contabilii oficiilor protopope[ti din
eparhie;

- a oficiat Slujba de `nmormântare a r\posatei Maria
Burghelea, la cimitirul Parohiei {erb\ne[ti, Bac\u. A rostit
cuvânt de compasiune.

21 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. C\t\lin Aftodor, Parohia

Hemeiu[i; monahia Serafima Fenici, M\n\stirea Verme[ti;
Pr. Petru Dinu, Parohia „~nvierea Domnului“, Bac\u; Pr.
Constantin Carp, Parohia Cuci.

24 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la Catedrala arhiepisco-

pal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul Zilei Unirii
Principatelor române. A rostit cuvânt ocazional;

- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-
tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

- a prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului
eparhial, cu participarea p\rin]ilor protopopi;

- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gabriel Radu-Ichim,
Biserica „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Bac\u; Pr.
Constantin Leonte, Parohia „Sf. Gheorghe“, Bac\u; Pr. Ioan
B\isan, Parohia Filipe[ti;

25 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Florin Pelin, parohia

„Sfin]ii Trei Ierarhi“, Buhu[i;
26 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-na M\rioara Lefter, Roman;

Pr. Vasile Chilian, Parohia Podu Turcului I; d-l Constantin
Munteanu, Buhu[i; Pr. Nicolae Zaharia, R\c\ciuni; Pr.
Constantin Tomozei, Protopop al Protoieriei Bac\u; Pr.
Emilian Lazer, Parohia Române[ti; Pr. Ilie Ursu, Parohia
Viforeni; d-l R\zvan L\c\tu[u, Roman; Pr. Marin Racovi]\,
Parohia Cucova; Pr. Alin Marius Nicoar\ Vârnacia, Parohia
Valea Caselor; Pr. Gheorghe Turcu, capelan Spitalul Muni-
cipal Moine[ti, Arhim. Antonie Jeflea, M\n\stirea Giurgeni;

- a prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului eparhial.
27 ianuarie
- a prezidat [edin]a de lucru a Consiliului eparhial;
28 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Silviu Daniel Matei,

Bac\u, Pr. Gheorghe Andrioaie, Parohia „Sf. Apostoli Petru
[i Pavel“, Moine[ti, Pr. S`nic\ Palade, directorul Seminaru-
lui Teologic „Sfântul Gheorghe“, Roman;

29 ianuarie
- a participat la Slujba de Te-Deum oficiat\ `n

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman,
cu prilejul `ntrunirii Adun\rii eparhiale;

- a prezidat {edin]a de lucru a Adun\rii Eparhiale.
30 ianuarie
- a f\cut parte din soborul de ierahi care, sub protia IPS

Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat
Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i;

- a oficiat Slujba Tainei Sfântului Botez pruncei
Anastasia Radu-Ichim, la Biserica „Acoper\mântul Maicii
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;

31 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale. (A consem-
nat arhid. Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial)

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului pe luna ianuarie 2011


